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Het einde van het jaar komt met
rasse schreden dichterbij. Tijd
om terug te blikken op het

voorbije jaar. Er was aan het begin van
2014 een vrij breed gedragen consensus
over twee dingen met betrekking tot
de financiële markten. Vooreerst dat
aandelen het beter zouden doen dan
obligaties. Daarnaast zouden Europese
aandelen het beter doen dan de Ame-
rikaanse. Als de consensus te groot is,
wil het weleens anders uitdraaien.

De belangrijkste oorzaak waarom het
anders is gelopen, is de vaststelling dat
economen en strategen er een te roos-
kleurig perspectief voor de wereldeco-
nomie in het algemeen op na hielden,
en voor Europa in het bijzonder. Het
economische herstel
in de eurozone
baarde een muis en
het was alweer gro-
tendeels weg op het
moment dat het
gekomen was. Ook
de Chinese economie
liet een verder afbrokkelende groei
zien, zonder dat er echter sprake was
van een harde landing. Vooral in
Latijns-Amerika – met de grootste lan-
den Argentinië en Brazilië op kop –
legde de Chinese groeivertraging eco-
nomische zwakheden bloot. 

Maar het zwaarst getroffen werd
Rusland. Door zijn eigen schuld
(annexatie van de Krim) en de specta-
culaire val van de olieprijs. Ondanks
de ‘polar vortex’ (strenge winter) in
het eerste kwartaal kon de Ameri-
kaanse economie de rest van het jaar
wel het verwachte, snellere groeiritme
opzoeken.

Minder dan 1%
Dat laatste verklaart waarom we in

de tweede jaarhelft een sterke opmars

kregen van de Amerikaanse dollar
tegenover de euro en veel andere mun-
ten. De tegenvallende economie
dwong en dwingt onder meer de Euro-
pese, Chinese en Japanse centrale ban-
ken tot een verdere versoepeling van
de monetaire politiek. Tot meerdere
eer en glorie van de obligatiemarkten.
Historische tijden zijn het, met een Bel-
gische tienjarige rente op overheids-
obligaties die onder de drempel van
1% dook. 

Stimulerende centrale banken zijn
natuurlijk ook positief voor de aande-
lenmarkten, maar de zwakke groei, de
politieke spanningen met Rusland
rond Oekraïne, de dalende grondstof-
fen- en energieprijzen deden toch een

aantal sectoren ach-
terblijven, zodat de
Europese beurzen
onder de verwach-
tingen bleven en
nauwelijks of geen
positieve returns
wisten te realiseren.

Wall Street kende wel weer een positief
jaar, maar over het algemeen was het
geen grand cru voor de beurzen zoals
de voorgaande jaren. 

De aandelenmarkten werden wel
gestimuleerd door de verder opgedre-
ven fusie- en overnameactiviteiten.
Vooral de Europese telecomsector
stond in de schijnwerpers. Die sector
wist zich dan ook positief te onder-
scheiden in de beurstabellen, en dat
was alweer enkele jaren geleden. Met
Lafarge (fusie met Holcim), Lumina
Copper (overname door First Quan-
tum Minerals) en Nutreco (lopend bod
van SHV; wellicht tegenbod Cargill)
deelden we driemaal in dat fusie- en
overnameverhaal dit jaar. �
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De slotweken van het beursjaar
2014 kennen nog serieuze
bewegingen. Het is niet onlo-

gisch dat er, na het enorm snelle en
volledige herstel na de oktobercorrec-
tie, nog een weerslag zou volgen. Ver-
ontrustend is dat op zich niet. Typisch
voor december is ook dat al zwaar
getroffen sectoren en aandelen nog
eens extra worden afgestraft. Die ver-
kopen zijn een gevolg van window-
dressing – het staat voor fondsbeheer-
ders niet om met die aandelen te pron-
ken in het jaaroverzicht – en van tax
loss selling. Onder meer in de Ver-

enigde Staten mogen gerealiseerde
minwaarden fiscaal in mindering wor-
den gebracht. Stevige gezakte aan -
delen verkopen levert zo een fiscale
troostprijs op. Die fenomenen corri-
geren zichzelf vaak al begin januari. 

We willen nog profiteren van die
eindejaarskoopjes door de positie in
Petrobras aan te vullen. Ook de tus-
sentijdse correctie in ICBC biedt moge-
lijkheden richting 2015. De resterende
cashpositie moet dan dienen om de
65 extra aandelen van de kapitaalver-
hoging van Tessenderlo Group te
betalen.

Inditex blijft op koers
Met de cijfers voor het derde kwar-

taal van het boekjaar 2014-2015 (afsluit-
datum boekjaar 31 januari) heeft Indi-
tex grotendeels aan de verwachtingen
van de analisten voldaan. Inditex is
de maatschappij boven de succesvolle
kledingketen Zara. Vandaag zijn er
wereldwijd ruim 1800 Zara-winkels
op zorgvuldig uitgekozen plaatsen in
populaire steden in 88 landen. De hele
groep bestaat uit acht merken, met
naast Zara ook Pull & Bear, Massimo
Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho,
Zara Home (bed- en badlinnen) en

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
MSCI World Index

Woelig eindejaar

Sinds 1/1/2014 Op 5 jaar Op 10 jaar
– 0,3% +51,0% +64,4%
+1,4% +58,6% +41,3%

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

Aankoop: we hebben 35 aandelen Solvay gekocht tegen 111,80 EUR (kost 3929,95 EUR); we kopen 100 aandelen ICBC bij tegen maximaal
14,05 USD en 125 aandelen Petrobras bij tegen maximaal 8,05 USD
Verkoop: we hebben 75 aandelen Yum! Brands verkocht tegen 72,42 USD (opbrengst 4346,3 EUR)
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Uterqüe. De groep beschikte eind juli
wereldwijd over 6570 winkels, na de
opening van 230 nieuwe winkels in
de eerste negen maanden van het
boekjaar. 

Die zorgden voor een omzet van
12,71 miljard EUR in de periode
februari-oktober, of 7% meer dan in
dezelfde periode vorig jaar. Bij con-
stante wisselkoersen (zonder het effect
van de sterkere euro) was sprake van
een omzetstijging met 10,5%. Het
resultaat lag in lijn met de gemiddelde
verwachting van de analisten, met
1,69 miljard EUR nettowinst, tegen-
over een analistenconsensus van 1,68
miljard EUR. Dat is slechts een toe-
name op jaarbasis met 1%.

De brutomarge zakte dan ook in de
eerste negen maanden met 100 basis-
punten (1%; van 59,9 naar 58,9%, de
laagste brutomarge sinds 2009). Maar
door de terugval van de euro de jong-
ste maanden zou het ergste achter de
rug moeten liggen. Bij de start van het
lopende tweede semester van het

boekjaar bedraagt de omzetgroei 14%
(bij constante wisselkoersen) voor 
de periode 1 november tot en met 
8 december, wat wijst op een versnel-
ling van de omzetgroei. Vandaar de
positieve koersreactie op de cijfers. 

Inditex is zonder discussie topkwa-

liteit. We mikken op minstens 10%
omzetgroei (bij constante wisselkoer-
sen) voor nog vele jaren. De groeiende
middenklasse in de opkomende lan-
den speelt de textielsector recht in de
kaart. Het aandeel blijft dan ook tot
nader order in de voorbeeldporte-

feuille. Al moeten we uitkijken, want
het Inditex-aandeel is verre van goed-
koop tegen 26 keer de verwachte winst
voor boekjaar 2014-2015 en een ver-
houding tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda) van 15. �

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

�Barco: trading-update liet geen
beterschap zien 

�Bolloré: aandeel in 100 gesplitst als
onderdeel van bod op Havas

� Coca-Cola: overnamespeculatie doet de
koers opveren

� Cosan: extreme koersdaling; positie
aangevuld

�Henkel: verhoging winstmarge leidt tot
recordkoers

� ICBC: forse koersbewegingen; positie
wordt aangevuld

� Inditex: sterke start vierde kwartaal (zie
boven) 

�SABMiller: halfjaarcijfers iets onder de
verwachtingen

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

Energie
� CGG: koers valt zwaar terug omdat het
Technip-bod van 8,30 EUR per aandeel is
afgeblazen

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

� Petrobras: koers heel volatiel;
corruptieschandaal volgende item 

�Uranium Participation: koers blijft dicht
bij 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: Cargill zou toch een nieuw bod
willen lanceren; management achter het
verhoogd bod van SHV (44,50 EUR per
aandeel) 

�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: verkoopproces van
portefeuille mature producten is
stopgezet

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

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

� Tubize (fin): positief nieuws over
epilepsiemiddel doet koers herleven

INDITEX RAPPORTEERT 
EEN VERSNELLING VAN 

DE OMZETGROEI.



VASTGOED

Banimmo

De vastgoedmaatschappij Ban -
immo heeft moeilijke jaren ach-
ter de rug. Banimmo positio-

neert zich als een speler die in staat is
vastgoedactiva te bouwen of om te vor-
men die aan de strengste eisen en nor-
men van de institutionele eindinves-
teerders voldoen. Het gaat om zoge-
noemde ‘built-to-suit’-projecten die op
de maat van de huurder worden
gebouwd, zodat huurcontracten voor
de lange termijn kunnen worden afge-
sloten. Dat vermindert de kans op leeg-
stand. Het kan zowel gaan om kan-
toorgebouwen, winkelpanden en zelfs
hotels en rusthuizen. Daarnaast richt
Banimmo zich al geruime tijd op de
herpositionering van vastgoed. Het
herstelt ondergewaardeerd of verou-
derd vastgoed technisch of commer-
cieel, om het na de renovatie te verhu-
ren, en op termijn een waardevermeer-
dering te realiseren door een verkoop.

Het actieterrein is België en Luxem-
burg (drie kwart van de portefeuille)
en Frankrijk. Over het boekjaar 2013
werd het dividend geschrapt. De aan-
leiding was een nettoverlies van net
geen 14 miljoen EUR vorig jaar. Het
recurrente bedrijfsresultaat (rebit; 2,56
miljoen EUR) werd wel nog met zwarte
inkt geschreven. Het nettoverlies was
te wijten aan een waardevermindering
van 14,5 miljoen EUR op CityMall, des-

tijds verworven voor 19,6 miljoen EUR. 
Die participatie werd midden 2014

verder volledig afgeschreven en partner
L’Immobilière Huon werd begin
november uitgekocht. De naam van
de beherende vennootschap werd
omgedoopt tot Urbanove Shopping
Development, waarin Banimmo een
meerderheidsbelang (54,4%) aanhoudt.
Er rust nog wel een schuldenlast van
35 miljoen EUR op. CityMall omvat
een stuk te ontwikkelen land in Char-
leroi, naast een winkelcentrum in
Namen (22.500 vierkante meter) en een
in Verviers (29.700 vierkante meter).
Met de verkoop van die twee winkel-
centra moeten die schulden kunnen
worden gerecupereerd.

Het op nul zetten van CityMall heeft
natuurlijk de intrinsieke waarde van
de vastgoedgroep de jongste jaren
behoorlijk aangetast. Van een netto
intrinsieke waarde van 15,08 EUR per

aandeel eind 2012 tot 10,52 EUR per
aandeel midden 2014. Om de balans-
structuur terug in evenwicht te bren-
gen, werd de participatie in Montea
ten gelde gemaakt, alsook de Franse
winkelgalerij Galerie Bagatelle in Sure-
snes. Bovendien komt er wellicht nog
voor het eind van het jaar een obliga-
tie-uitgifte voor institutionelen. 

Voor het overige ontwikkelen de
commerciële en huuractiviteiten zich
wel gunstig bij Banimmo. Het is, met
andere woorden, niet allemaal kommer
en kwel. Een van de meest in het oog
springende projecten is de bouw van
het nieuwe kantoor voor BNP Paribas
Fortis in Charleroi (8000 vierkante
meter), af te werken voor het tweede
semester van volgend jaar. Een voor-
beeld van een nieuw built-to-suitproject
waarop de groep zo sterk wil inzetten
de komende jaren. Daarvoor investeert
Banimmo ook in de aankoop van eer-
sterangsgronden om zo een reserve te
hebben om built-to-suitprojecten te
kunnen ontwikkelen. Het verkoopdoel
van 80 miljoen EUR dit jaar was na
negen maanden al bereikt. �

Conclusie
Terwijl de meeste vastgoedmaat-

schappijen met een premie noteren ten
opzichte van de intrinsieke waarde,
noteert Banimmo met een korting. De
kater van CityMall is nu stilaan door-
gespoeld. Enig koersherstel richting
intrinsieke waarde moet in 2015 tot
de mogelijkheden behoren.

4

Belgische aandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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ENERGIE

BP

De forse daling van de olieprijs
is een van de grote verrassin-
gen van de tweede jaarhelft.

Het spreekt voor zich dat die zware
correctie buitengewoon ongunstig is
voor de bedrijven in de olie-industrie,
zowel aan de productiezijde als bij de
toeleveranciers. Zo is het voor de grote
geïntegreerde energiegroepen (met
upstream- en downstream-activiteiten)
heel moeilijk om nieuwe projecten te
evalueren als de prijs op enkele maan-
den met de helft daalt. De sector zal
zich aan de nieuwe prijsrealiteit moe-
ten aanpassen. Het pessimisme triom-
feert. Zo verwacht Iran dat de prijzen
pas onder het niveau van 50 USD zul-
len stabiliseren. Eerder liet ook al Koe-
weit weten dat het zich budgettair
opmaakt voor een langere periode met
lage prijzen. 

De Britse oliegroep BP kon die
nieuwe tegenwind missen als kiespijn.
De lage olieprijs is lang niet het enige
probleem van BP. De groep kampt nog
met de naweeën van de Deepwater
Horizon-ramp in 2010, en bovendien
is er veel onzekerheid over de evolutie
van het conflict tussen het westen in
Rusland. BP is er met een participatie
van 19,75% in Rosneft de grootste bui-
tenlandse investeerder. Het is voorlo-
pig nog onduidelijk wat de effecten
op langere termijn zullen zijn voor BP. 

Onzekerheid is er ook over de totale
factuur van de olieramp. Tot nog toe
ligt het kostenplaatje op 28 miljard
USD, maar dat kan nog fors oplopen,
want er zijn nog veel rechtszaken aan
de gang. BP haalde recentelijk bakzeil
in een beroepsprocedure tegen een
eerdere schikking van groepsrechts-
zaken (‘class action suits’) in de Ver-
enigde Staten. De energiegroep argu-
menteerde dat er te weinig controle
was op de geleden schade, maar dat
bezwaar werd van tafel geveegd. De
eerdere schikking van 9,7 miljard USD
zal de Britten dus vrijwel zeker meer
kosten. BP heeft alles, samen 43 miljard
USD, gereserveerd voor de kosten van
de ramp. Dat is meteen ook de voor-
lopige opbrengst van de activaverkoop
van de voorbije vier jaar. Analisten
schatten dat het nog vijf à tien jaar kan
duren voor de totale kosten bekend
zijn. 

Er is momenteel geen indicatie dat
het dividend zal moeten sneuvelen
door de lagere olieprijs. BP plant ook
volgend jaar nog bijkomende activa-
verkopen maar de gedaalde prijzen
steken wel stokken in de wielen. BP
moet de activa tegen een voldoende
hoge prijs kunnen verkopen, anders
kan het even goed zelf blijven produ-
ceren. BP plant ook een reorganisatie
waarbij duizenden banen zullen sneu-
velen en waarvoor het 1 miljard USD
opzijlegt. Die herstructureringslast
wordt over vijf kwartalen gespreid.
Het budget voor kapitaaluitgaven, dat
in oktober al werd verlaagd, wordt
opnieuw herbekeken en zal waar-
schijnlijk nog neerwaarts worden bij-
gesteld. 

Toen de prijzen op het einde van de
20ste eeuw kelderden, kwam een fusie-
en overnamegolf op gang in de sector.
Bepaalde analisten denken dat dit nu
opnieuw zal gebeuren. Zo werd
onlangs Royal Dutch Shell als moge-
lijke overnemer of fusiepartner
genoemd. De kans op zo’n scenario
lijkt ons op dit moment veeleer klein,
want Shell heeft op dit moment andere
prioriteiten. �

Conclusie
Het sentiment tegenover de oliesec-

tor is erg negatief. BP is tegen minder
dan 10 keer de verwachte winst en 0,9
keer de boekwaarde niet duur. Boven-
dien is het rendement na de koersda-
ling opgelopen tot 7% bruto. 

Europese aandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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GRONDSTOFFEN

Gold Fields

Na de afsplitsing van de meeste
Zuid-Afrikaanse activiteiten
beschikt Gold Fields enkel nog

over het in aanbouw zijnde South
Deep-project in het voormalige thuis-
land. Daarnaast concentreren de acti-
viteiten zich in Australië (vijf mijnen),
Ghana (Tarkwa en Damang) en Peru
(Cerro Corona). De goudprijs noteert
(in USD) enkele procenten hoger dan
bij de start van 2014, maar Gold Fields
(GFI) doet het met een klim van 40%
een stuk beter. GFI deed de voorbije
jaren grote inspanningen om de pro-
ductiekosten te doen dalen en plukt
daarvan ook de vruchten. De totale
kosten per ounce geproduceerd goud
lag in het derde kwartaal op gemid-
deld 1096 USD. 

De Australische mijnen zijn, samen
met Cerro Corona, de goedkoopste.
In Ghana werd al veel vooruitgang
geboekt, maar de kosten liggen nog
steeds boven het groepsgemiddelde.
Het is vooral South Deep dat momen-
teel dit gemiddelde omhoogduwt met
een kostprijs van 1912 USD per ounce
in het derde kwartaal. Dat is niet onge-
woon, want het gaat dan ook nog niet
om een volledig operationele mijn.
Bovengrondse stabilisatiewerkzaam-
heden zetten een groot deel van South
Deep op non-actief, waardoor de out-
put met 18% op kwartaalbasis daalde,

naar amper 42.000 ounce. Het zal nog
enkele kwartalen duren voor de pro-
ductie er op kruissnelheid is. Exclusief
South Deep daalden de gemiddelde
productiekosten naar 1025 USD per
ounce. 

GFI realiseerde op groepsniveau een
nettowinst van 19 miljoen USD, even-
veel als een kwartaal eerder. Er was
ook een positieve vrije kasstroom van
63 miljoen USD, wat het totaal sinds
begin 2014 op 182 miljoen USD bracht.
De mijnen van de groep produceerden
gezamenlijk 2% meer goud (559.000
ounce), maar door de lagere verkoop
en de daling van de goudprijs daalde
de groepsomzet wel met 6%, tot net
geen 700 miljoen USD. GFI rekent voor
het volledige boekjaar op een gemid-
delde productiekostprijs (inclusief
South Deep) van 1130 USD per ounce. 

De groep berekende het break-even-
niveau in oktober nog op 1050 USD.

Zolang de goudprijs niet langer dan
zes tot twaalf maanden onder de grens
van 1000 USD noteert, is volgens het
management geen aanpassing van de
strategie nodig. We kunnen er, gezien
de forse daling van de energieprijzen,
van uitgaan dat de productiekosten in
het vierde kwartaal verder zullen zijn
afgenomen. GFI bevindt zich, in tegen-
stelling tot bepaalde sectorgenoten,
dus voorlopig niet in de gevarenzone.
Dat kan veranderen als de goudprijs
fors zou doorzakken, maar van dat
scenario gaan we momenteel niet uit. 

De groepsoutput zal dit jaar met
ongeveer 8% toenemen, tot 2,2 miljoen
ounce, tegenover 2,02 miljoen in 2013.
De nettoschuld van de groep werd in
het derde kwartaal met 137 miljoen
USD afgebouwd en bedraagt nu iets
minder dan 1,5 miljard USD of 1,3 keer
de bedrijfskasstroom. De looptijd van
de schuld die normaal in november
2015 verviel (715 miljoen USD), werd
onder dezelfde voorwaarden met twee
jaar verlengd. �

Conclusie
De beursprestatie van Gold Fields

is niet zonder reden beter dan die van
de meeste sectorgenoten. De groep
genereert positieve kasstromen, redu-
ceerde de schuldpositie en is erin
geslaagd de productiekosten sterk te
laten dalen. Met het oog op een klim
van de goudprijs is Gold Fields tegen
0,9 keer de boekwaarde nog altijd aan-
trekkelijk gewaardeerd.

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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ENERGIE

Yingli Green

Het spreekwoord ‘goed begon-
nen is half gewonnen’ was dit
jaar niet van toepassing op een

investering in Yingli Green Energy, ’s
werelds grootste verticaal geïnte-
greerde producent van zonnepanelen.
Het aandeel ontplofte begin januari
(+40%) enerzijds door het uitzicht op
winstgevendheid vanaf het tweede
kwartaal (voor het eerst sinds het
tweede kwartaal van 2011) en ander-
zijds door de samenwerkingsverban-
den met Datong Coal Mine Group en
China National Nuclear voor het bou-
wen van zonne-energiecentrales in
China. Maar daarna begon het aandeel
aan een langgerekte daling. 

De jaarresultaten van 2013 ontgoo-
chelden, met een groter dan verwacht
nettoverlies van 2,05 USD per aandeel,
en uit de behoefte aan extra werk -
kapitaal – voor het bouwen van zonne-
energiecentrales – volgde in april een
kapitaalverhoging. Yingli haalde 
83 miljoen USD op via de uitgifte van
25 miljoen nieuwe aandelen (16% ver-
watering) tegen 3,5 USD per aandeel.
De resultaten van het tweede kwartaal
stelden teleur, met een nettoverlies
per aandeel van 0,26 USD (consensus
was 0,11 USD). De prognose voor het
verscheepte volume in 2014 werd
bovendien verlaagd van 4 à 4,2 giga-
watt (GW), naar 3,6 à 3,8 GW. 

In het derde kwartaal bleef het ver-
scheepte volume met 0,9 GW nipt bin-
nen de vooropgestelde vork van 0,9
à 1 GW. De nieuwe opkomende lan-
den (China, Japan, Thailand) groeiden
met 17% tegenover het tweede kwar-
taal. In Japan bedroeg de groei zelfs
30% (22% van het groepstotaal), en
in thuismarkt China steeg het volume
met 19% (27% van het groepstotaal).
De groei versnelt er doordat de over-
heid in september de doelstelling voor
het nieuw geïnstalleerd vermogen in
2014 verhoogde van 10 naar 13 GW.
China moet dit ritme de volgende
jaren aanhouden om de doelstelling
van 100 GW cumulatief geïnstalleerd
vermogen tegen 2020 te realiseren. Tij-
dens de eerste negen maanden ver-
scheepte Yingli 2,42 GW. 

Een herhaling van de forse groei van
de jongste jaren komt er niet, want de
verwachtingen voor 2014 daalden

opnieuw, tot 3,3 à 3,35 GW. In 2013
verscheepte Yingli 3,23 GW (+40%
tegenover 2012). De omzet in het derde
kwartaal bedroeg 551,5 miljoen USD,
een daling tegenover het vorige kwar-
taal met 0,8%. Heel positief was het
herstel van de brutowinstmarge: van
15,6% naar 20,9% en een stuk beter
dan de voorziene vork van 15 à 17%.
In het vierde kwartaal verwacht Yingli
een brutowinstmarge van 15 à 17%.
Het stijgende aandeel van China in
de omzet drukt de gerealiseerde ver-
koopprijzen, maar recentelijk onder-
steunde de sterke vraag er wel het
prijsniveau. De bedrijfswinst (ebit)
kleurde eindelijk nog eens groen: +32,5
miljoen USD, of 5,9% ebit-marge. 

In het tweede kwartaal bedroeg de
ebit -13,9 miljoen USD (-2,5% ebit-
marge). Het nettoverlies per aandeel
daalde van -0,26 USD naar -0,11 USD
(-0,25 USD vorig jaar). De hoge netto-
schuldpositie blijft een aandachtspunt,
maar zakt wel langzaam: van 2,56 naar
2,37 miljard USD in één jaar tijd. �

Conclusie
Het aandeel van Yingli daalde sinds

het derde kwartaalrapport naar het
laagste niveau sinds april 2013. Ana-
listen verwachten in 2015 een netto-
winst van 0,08 USD per aandeel. We
verhogen -na de sterke daling- het
advies, omwille van de verbeterende
resultaten en schuldpositie en de goede
lange termijnvooruitzichten. Wel hoog
risico.

Wereldaandelen 

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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De financiële wereld beleefde
vorige week vrijdag een erg
woelige dag. Volgens de

meeste analisten was de verdere
daling van olieprijs daarvan de oor-
zaak. Sommigen wezen ook naar het
teleurstellende resultaat van de tweede
veiling van de TLTRO (Targeted Long
Term Refinancing Operation) van de
Europese Centrale Bank (ECB). Een
derde gebeurtenis bracht eigenlijk de
zaken aan het rollen: de teleurstellende
economische vooruitzichten in China,
die gepaard gaan met bijzonder dras-
tische financiële maatregelen.

Manipulatie
Het staat buiten kijf dat de prijs van

een vat olie op de westerse termijn-
markten flink wordt gemanipuleerd.
Dat valt af te leiden uit de vergelijking
tussen de ontwikkeling van de dage-
lijkse omzet en die van de openstaande
contracten. Als er geen vuiltje aan de
lucht is, ontwikkelen beide factoren
in dezelfde mate en in dezelfde rich-
ting. Wie een termijncontract koopt,
zorgt voor een stijging van het volume
én van de openstaande contracten met
één eenheid. Wie nu zijn contract door-
speelt aan een andere koper, zorgt
voor een stijging van het volume met
één eenheid, maar laat het aantal open-
staande contracten onveranderd. Als

de uitgever van het contract zijn ver-
bintenis terugvordert vóór zijn ver-
valdag, zakt het aantal openstaande
contracten met die eenheid en stijgt
het volume met één eenheid.

Uit dat gedrag blijkt dat het aantal
openstaande contracten altijd hoger
moet liggen dan het dagelijks verhan-
delde volume. Eigenlijk moet dat aan-
tal een veelvoud zijn van de dagelijkse
omzet. Wel nu, sinds juni van dit jaar,
op het moment dat de olieprijs zijn
daling aanvatte, neemt het volume
stelselmatig toe. Het is nu een veel-
voud van het aantal uitstaande con-
tracten geworden. Wat betekent dat

dagelijks meer contracten worden ver-
handeld dan er bestaan. Met andere
woorden, ze draaien in het rond en
zorgen voor een nieuwe prijszetting
bij elke beurt.

Dat spel zal aanhouden tot de groot-
banken – de hoofdmarkthouders van
die termijnmarkten – en de speculan-
ten dat spelletje stopzetten of worden
verplicht het stop te zetten. Voorlopig
ondermijnt de olieprijsdaling de soli-
diteit van talrijke munten, zonder dat

daarvoor oorspronkelijk een econo-
misch gevaar bestond.

TLTRO is teleurstelling
Wat de TLTRO betreft, mikte de ECB

op 400 miljard EUR. Ze kon slechts
129,8 miljard uitdelen. De ontgooche-
ling was groot. Dat betekent dat de
Europese banken die maatregel niet
gebruiken. Ze kan dus ook geen
relance in de hand werken. De ECB
zal gedoemd zijn nieuwe plannen uit
te dokteren, als ze de eurozone wil vrij-
waren van het recessie- en deflatiege-
vaar. Door die mislukking gleden de
renteschalen naar beneden.

Belangrijker is wel de aangekon-
digde economische prestatie van
China en de vooruitzichten voor het
land. Het land groeide iets trager dan
voorspeld en voorziet een verdere ver-
traging. De wereldeconomie hoeft bij-
gevolg niet veel te verwachten uit
China voor volgend jaar. De monetaire
overheid heeft bovendien haar regle-
menten verstrakt voor de kwaliteit
van het papier dat voor wederaan -
kopen (repo) mag worden benut.
Voortaan mag het geen lagere rating
dragen dan AA. Daardoor verdwijnt
voor zowat 100 miljard dollar (USD)
aan contracten. Die moeten worden
vervangen als ze niet vroegtijdig afge-
sloten kunnen worden. Wat een ave-

Obligaties
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rechts effect had op de Chinese ren-
teschaal, de beurzen en de munt.

Sterkere euro
Geen enkele markt bleef gespaard

van serieuze bewegingen. Op de wis-
selmarkt moest de USD wat terrein
prijsgeven tegenover de euro (EUR).
Hij verloor 0,7%. De nakende verkie-
zingen in Japan duwden de yen (JPY)
1,1% hoger. De marktoperatoren mik-
ten blijkbaar op een overtuigende over-
winning van de uittredende eerste
minister Abe. De Chinese yuan (CNY)
zakte met 1,3%. Het Britse pond (GBP)
dook 0,6% lager. 

De oliegevoelige munten kenden hun
slechtste week van het jaar. De Russi-
sche roebel (RUB) spande de kroon
met een daling van 7,1%, ondanks een
stijging met 1% van de officiële rente-
tarieven in het land. Hij werd op de
voet gevolgd door de Mexicaanse peso
(MXN), die 5,5% verloor. De Noorse
kroon (NOK) had er ook onder te lijden
en verloor 3,4%. De Canadese dollar
(CAD) boerde 2,3% achteruit. De
andere exotische munten kwijnden
evenzeer weg. De Zuid-Afrikaanse
rand (ZAR) stortte met 4,1% in, de Bra-
ziliaanse real (BRL) met 3,75%, de
Turkse lira (TRY) met 3%, de Austra-
lische dollar (AUD) met 1,9% en de

Nieuw-Zeelandse (NZD) met 0,1%.
Op het rentefront ontwikkelden alle

renteschalen neerwaarts, met nog altijd
een vervlakking van de curven. De
langetermijnrente daalt dus nog altijd
sneller dan de korte. De beweging
werd gevoed door massale aankopen
van staatspapier, supranationale stuk-
ken en door een overheid gewaar-
borgde effecten. De vraag ernaar was
zo overweldigend dat de koersstijgin-
gen gemakkelijk 10% overschreden.
Obligaties rechtstreeks of onrecht-
streeks gekoppeld aan de oliesector
verloren heel wat terrein, net als Rus-
sisch papier. Ook het rommelpapier
had het zwaar te verduren. En dit in
alle munten.

Stilstand op primaire markt
De schommelingen veroorzaakten

een algemene stilstand op de primaire
markt. Alleen die stukken die de week
voordien in de pijplijn zaten, kwamen
vorige week uit. De uitgifte van de
andere wordt voorzichtigheidshalve
verzet naar volgend jaar. Particuliere
beleggers kunnen zich misschien ver-
maken met de nieuwe reeks leningen
van KBC Ifima (A) in de drie gebrui-
kelijke munten. Gelet op de huidige
toestand van de markt, zijn hun voor-
waarden marktconform. 

We onderlijnen nogmaals dat, hoe-
wel de stukken officieel in Luxemburg
noteren, de omvang van het uitgege-
ven bedrag zal afhangen van hun suc-
ces bij de beleggers en hoe dan ook
ontoereikend zal zijn om hen een vlotte
verhandelbaarheid te verschaffen. U
vindt daarom enkele alternatieve stuk-
ken uit de secundaire markt die pro-
bleemloos verhandeld worden. Let
wel: de schijf in USD is een gestructu-
reerde lening. De houder ontvangt de
eerste drie jaar een coupon van 3%,
nadien stemt die overeen met driemaal
het verschil tussen de rente op tien jaar
en die op twee jaar, zonder dat het
resultaat onder 1% mag dalen, noch
boven 4,5% mag uitstijgen. Het actu-
arieel rendement ligt dus tussen 1,76
en 3,43%.

Auris Luxembourg II (B2) is een
financieel vehikel van Siemens Audi-
ology Solutions. De lening richt zich
tot kapitaalkrachtige beleggers. De
obligatie kan vanaf 2018 vervroegd
worden terugbetaald tegen 104%, een
prijs die jaarlijks met 2% zakt. De
nieuwe schijf van Canada Housing
Trust (AAA) in CAD is keurig geprijsd.
De bestaande schijf wisselt tegen
101,49% van eigenaar op de secundaire
markt. Er zijn 87 dagen verlopen inte-
resten te vergoeden. �

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