
Vaak worden de opkomende markten
herleid tot de zogenoemde BRIC-lan-
den. Het acroniem BRIC – dat verwijst
naar Brazilië, Rusland, India en China –
werd gelanceerd door Jim O’Neill van
Goldman Sachs in een paper uit 2001
‘Building Better Global Economic BRICs’.
De term raakte wijdverbreid als sym-
bool voor de verschuiving van het eco-
nomische gewicht in de wereld van de
ontwikkelde G7-economieën in de rich-
ting van de opkomende landen. De
belangrijkste stelling in de paper van
O’Neill was dat dit kwartet landen rond
2050 de zeven rijkste industrielanden
zullen inhalen. Brazilië, Rusland, India
en China beslaan samen een kwart van
de wereldoppervlakte en huisvesten
ruim 40% van de wereldbevolking.
De term BRIC veroverde de hele financië-
le wereld, al was die uiteraard ook onder-
hevig aan heel wat kritiek. Velen zagen er
eerder een marketinginstrument in dan
een fundamenteel economisch begrip.
Vooral Rusland en India werden gere-
geld op de korrel genomen, omdat beide
grootmachten niet of niet helemaal zou-
den voldoen aan een aantal essentiële cri-
teria. Zo dook de Russische economie in
een zware recessie in 2008-2009, toen de
olie- en gasprijs in elkaar stuikte. Ook op
het gebied van levensverwachting en
bevolkingsdynamiek scoort het land van
Vladimir Poetin niet bepaald hoog. India
wordt vaak bekritiseerd voor zijn beperk-
te infrastructuur, zijn gebrekkige onder-
wijs, zijn kastensysteem en de te gesloten
economie. 

Next 11
Een ander verwijt was dat BRIC een te
beperkende term was, en dat nog heel
wat andere landen voldeden aan de
voorwaarden van groei, politieke stabi-

liteit, de kwaliteit van het onderwijs en de
openheid voor handel en investeringen.
De een vond dat Mexico erbij mocht, de
ander wil Zuid-Afrika in het lijstje opne-
men, nog een ander Indonesië en Turkije. 
Vandaar dat Goldman Sachs in 2005 met
een lijst kwam van de ‘next eleven’ (N-11).
Op die lijst stonden elf landen – in alfabe-
tische volgorde Bangladesh, Egypte,
Indonesië, Iran, Mexico, Nigeria,
Pakistan, de Filipijnen, Zuid-Korea,
Turkije en Vietnam – die op zich mis-
schien niet konden uitgroeien tot een van
de grootste economieën ter wereld, maar
wel zeer beloftevolle perspectieven had-
den inzake groei, onderwijs, werkgele-
genheid, investeringen en handel.
Vanzelfsprekend werd ook die lijst bekri-
tiseerd, maar ze bevat alle landen waar-
van ooit werd gezegd dat ze een plaatsje
bij de BRIC mochten hebben, op Zuid-
Afrika na. De N-11 vertegenwoordigen
zowat 8% van het wereldwijde bruto
binnenlands product (bbp) en bijna 10%
van de wereldwijde energieconsumptie.
De essentie draait inderdaad niet om
de benaming van BRIC of N-11, maar
om de verschuiving van het gewicht in
de wereldeconomie van de ontwikkel-
de, mature westerse economieën naar
de opkomende landen. Uiteraard kan
er een knik in de groei komen, zoals dit
jaar, maar dat duwt de grote westerse
concerns die daar sterk aanwezig zijn
weer naar redelijker waarderingsnive-
aus. Hier bij ons is het groeiverhaal met
de babyboomers uitgespeeld; dat van
de toenemende consumptie in de
opkomende landen is nog volop in ont-
plooiing. In een beleggingsstrategie op
lange termijn kan de belegger dus het
beste de focus leggen op het laatste, en
daaraan geleidelijk een belangrijk deel
van zijn portefeuille vastkoppelen. 
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Politiek Amerika blijft voor heel
slecht theater zorgen. Een funda-
mentele oplossing voor de begro-
ting voor 2014 en het schuldenpla-
fond is er andermaal niet. Daarvoor
is het water tussen de Democraten
en de Republikeinen nog altijd veel te
diep. Maar ook de tegenstellingen
binnen de Republikeinse partij zijn
zorgwekkend. Beide partijen heb-
ben nu afgesproken dat ze tegen
midden december een ontwerp
voor een meerjarenbegroting
opstellen. Maar je moet al een heel
grote optimist zijn om te geloven
dat Washington daarin zal slagen.
De nieuwe deadlines zijn midden
januari voor een definitieve begro-
ting voor 2014 – anders dreigt een
nieuwe shutdown – en vooral begin

februari voor het schuldenplafond.
Ondertussen kunnen de markten
weer op wat anders focussen dan op
de kibbelende politieke partijen in
de VS. In die optiek hebben we, aan-
sluitend bij het actieve beheer van
het thema ‘Bescherming’, de tracker
Lyxor ETF Bear Eurostoxx50 min-
stens tijdelijk verkocht. Ook 
omdat het wansmakelijke politieke
schouwspel de Amerikaanse centra-
le bank er wellicht van zal weerhou-
den nog dit jaar met de tapering – de
afbouw van het stimulerings -
programma – van start te gaan. De 
tracker Proshares Short QQQ hou-
den we dan nog even aan, om te kij-
ken hoe beleggers met het resulta-
tenseizoen zullen omgaan. De sei-
zoenstart is veeleer gemengd, maar

het is nog te vroeg om al verregaan-
de conclusies te trekken. 

Het aandeel van Schlumberger
presteerde de jongste weken en
maanden bijzonder sterk op Wall
Street. Het risico bestaat dan dat de
verwachtingen voor de resultaten
te hooggespannen zijn. Toch is de
grootste oliedienstenspeler ter
wereld erin geslaagd de analisten-
consensus opnieuw te verslaan.
Voor het afgelopen tweede kwar-
taal stond de consensus op 11,15
miljard USD omzet en 1,10 USD
winst per aandeel. De uiteindelijke
resultaten leverden een omzet op
van 11,18 miljard USD en 1,15 USD
winst per aandeel. Voor het derde
kwartaal mikte de analistenconsen-
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sus op een omzet van 11,6 miljard
USD en een winst per aandeel van
1,24 USD. Het zakencijfer kwam
met 11,61 miljard USD net boven de
gemiddelde verwachting uit, maar
Schlumberger klopte ruimschoots
de prognoses met een winst per
aandeel van 1,29 USD – een klim
van meer dan 20 % tegenover het-
zelfde trimester vorig jaar. 
De groei is breed verspreid en ook
in de VS werden prima resultaten
afgeleverd. De aanhoudend hoge
olieprijs – boven 100 USD sinds
begin 2011 – zorgt ervoor dat stevig
naar olie en gas wordt geboord.
Schlumberger werd in de voor-
beeldportefeuille opgenomen,
omdat het onze favoriete energie-

waarde is om in te spelen op de
schaliegasrevolutie in de VS. Een
andere belangrijke troef van het
Frans-Amerikaanse oliediensten-
bedrijf is zijn wereldwijde aanwe-
zigheid.
In drie maanden tijd is het aandeel
van Schlumberger met 25% geste-
gen. De markt reageerde opnieuw
positief op de bekendmaking van
de resultaten. Tegen 19 keer de ver-
wachte winst voor dit jaar en 16
keer die van volgend jaar is er van
een onderwaardering niet echt
sprake meer. Vandaar dat het advies
op ‘houden’ (rating 3B) staat. Door
de beter dan verwachte cijfers kun-
nen we onze faire waarde van 93
naar 96 USD optrekken, maar de

koers zit daar al dichtbij. Een ver-
kooplimiet is dan ook niet ver meer
uit de buurt. 
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Indicator Score Wijziging
Spread Duitsland-Spanje - =
Beursoptimisten/pessimisten — =
Stijgers/dalers - =
Volumes stijgingen/dalingen - =
VIX-index - =
Verhouding gemiddelden -
MACD -
IBEX-index +
Dow Jones/Nasdaq + =
Apple-aandeel °
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Thema Bescherming 
-Proshares Short QQQ: als bescher-
ming tegen mogelijk matig tot tegen-
vallend resultatenseizoen 

Thema consumptie middenklasse
opkomende landen
-Alstom: nieuwkomer in de voor-
beeldportefeuille; update derde kwar-
taal 6/11
-Bolloré: met deze nieuwkomer spelen
we in op beleggersinteresse voor Afrika
-Boskalis: rondt verkoop Dockwise
Yacht Transport af; kwartaalcijfers op
15/11
-Casino: Franse retailer wist te over-
tuigen met de omzetcijfers voor het
derde kwartaal
-Michelin: kwartaalupdate op 28/10
-Standard Chartered: Britse bank
haalt 90% van inkomsten uit Azië en
Afrika; nieuwkomer
-Volkswagen pref.: bekendmaking
resultaten derde kwartaal op 31/10

Thema (alternatieve) energie
-Areva: exclusieve gesprekken met
Cap Gemini over verkoop software-
dochter Euriware; kwartaalcijfers op
24/10
-Fred Olsen Energy: op 29/10 cij-
fers voor derde kwartaal
-Schlumberger: cijfers opnieuw
boven de verwachtingen; koersklim
gaat verder

Thema goud en metalen
-Anfield Nickel: kansen op deal
nemen weer toe; koers blijft op
dieptepunt
-Lumina Copper: aanloop naar
Argentijnse verkiezingen (27/10)
zet koers weer in beweging; inte-
resse voor Taca Taca-project her-
leeft
-Lyxor Gold Bullion: slechts tijde-
lijke deal over schuldenplafond deed
goudprijs herleven; vrees voor snelle
tapering neemt verder af 

Thema landbouw
-CF Industries: uitblinker op dit
moment; cijfers derde kwartaal op
5/11
-Deere & Company: cijfers vierde
kwartaal en jaarcijfers 2012-2013
op 20/11
-Tessenderlo: markt duidelijk
benieuwd naar of benauwd voor upda-
te derde kwartaal op 13/11

Thema vergrijzing
- Sanofi: belangrijke nieuwsberich-
ten op komst; middel tegen MS
Aubagio goedgekeurd voor
Europa
- Thrombogenics: Duitse autoriteit
bevestigt kwaliteit Jetrea en raadt het
aan om in een vroeg stadium te gebrui-
ken; update derde kwartaal op 7/11 
- Tubize (fin): UCB kreeg van FDA
goedkeuring voor een nieuwe toepas-
sing voor Cimzia: artrose van de rug-
genwervel (‘ankylosing spondylitis’)
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Aandelen België
21,23 EUR 

KOPEN OP CORRECTIE2B
CMB
Winst ahoi!

De aandeelhouders van CMB heb-
ben even geduld moeten oefenen,
maar het ergste op de scheepvaart-
markt lijkt nu toch achter de rug. Het
herstel van de tarieven voor het
transport van droge bulk (ijzererts,
steenkool, granen) mag zelfs specta-
culair heten. De Baltic Dry Index, de
belangrijkste graadmeter voor die
tarieven, verdubbelde zowat sinds
begin augustus, om de voorbije
weken opnieuw wat stoom af te
laten. Het herstel van de tarieven sij-
pelde al flink door in de resultaten
van het derde kwartaal, hoewel de
sterkste stijging pas in september
doorzette. Bocimar, de drogebulk -
rederij van CMB, boekte in dat kwar-
taal een nettowinst van 5,3 miljoen
USD, al zat daar een meerwaarde bij
van 1,4 miljoen USD op de verkoop
van de Mineral Sines. Bocimar vaart
dus niet meer in de rode cijfers, wat
het bedrijf onverwachts snel voor
elkaar kreeg. Vergeet niet dat de
tarieven gedurende de eerste helft
van het jaar amper voldoende waren
om de operationele kosten te dekken.
Maar tussen juli en september steeg
de dagvergoeding voor de grootste
schepen (de capesizemarkt) van
15.000 naar 41.000 USD, om onlangs
te dalen naar 33.500 USD. 
De hogere tarieven stuwen ook de
verkoopwaarde van de schepen
omhoog, die vandaag op ongeveer
19 EUR netto per aandeel wordt
geschat. De hogere tarieven schelen
dus meer dan een slok op een borrel,
vooral omdat Bocimar op de spot-
markt vrij uitbundig voordeel kan
trekken van die tariefsprong. De
voorbije jaren genoot de rederij nog
een tariefbescherming via langeter-
mijncontracten, maar die dooft dit en
volgend jaar verder uit. Op dit
moment vaart nog ongeveer de helft
van de vloot van grootste schepen
onder die bescherming. De andere
helft kan dus meteen profiteren van
de gestegen tarieven. De inkomsten-
stijging die zich in het derde kwartaal
liet voelen, zal zich dus nog verster-
ken in het vierde kwartaal. Het
management spreekt daarom nu al
van een sterk vierde kwartaal. 

Ook voor 2014 en 2015 is het manage-
ment optimistisch gestemd. Dit jaar
steeg de capaciteit van de wereldvloot
met 4,4%, en dan is er nog een order-
boek van nieuwe schepen van 18%.
De vloot zou dit jaar uiteindelijk aan-
dikken met 6% en volgend jaar met
4,5%. Maar de scheepsuitbreiding
voor dit en volgend jaar is een van de
laagste van de voorbije vijf jaar. Boci-
mar verwacht ook dat de groei van
het wereldzeevervoer van vooral
ijzererts zich in 2014 en 2015 zal door-
zetten. Ook voor andere goederen zou
de transportvraag aantrekken, wat
vooral goed is voor het type van
handy sizeschepen. De capaciteit in
dat segment zal de volgende jaren ook
nauwelijks toenemen. Bocimar zal
dus ook hier kunnen profiteren van
hogere tarieven, temeer omdat het
bedrijf recentelijk zijn handysizevloot
nog versterkte. Dat is opnieuw een
bewijs dat Bocimar als geen ander de
golfslag van de sector kent. 
Tussen het geweld op de wereld -
zeeën door bleef luchtvaartdochter
ASL Aviaton rustig op koers in het
derde kwartaal, met een bijdrage aan
de winst van 4,8 miljoen USD. CMB
verkocht ook de laatste 2 miljoen
aandelen van FMG die het nog in
bezit had, wat een meerwaarde ople-
verde van 4,2 miljoen USD. De ver-
koop van die schatten op zolder hield
CMB uit de rode cijfers tijdens de
moeilijke voorbije jaren.

Het management heeft CMB de voor-
bije jaren niet alleen perfect door de
storm geloodst, het bedrijf staat nu
ook uitstekend gepositioneerd om te
profiteren van de gestegen transport-
tarieven. We kregen al een voorproef-
je in het voorbije kwartaal, maar het
herwonnen winstpotentieel zal pas
vanaf dit kwartaal volledig aan de
oppervlakte komen, op voorwaarde
natuurlijk dat de tarieven standhou-
den op dit niveau. Wie al aan boord
is, mag dus rustig blijven zitten.
Wie nog niet aan boord is, kan
instappen (vanaf minder dan 20
EUR per aandeel) als de transport-
tarieven een dip kennen. Kopen op
correctie (rating 2B). 
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HOUDEN3B
MELEXIS
Rijgt records aaneen

Gelukkig voor de auto-industrie is de
wereld groter dan Europa alleen. De
Verenigde Staten en vooral China
doen het wel nog goed. Wereldwijd
werden in de eerste jaarhelft 4 % meer
auto’s verkocht. De Chinese auto-
markt, de grootste ter wereld, zal dit
jaar zelfs met 20 % groeien. Melexis
lijkt het allemaal niet te kunnen deren.
De specialist in halfgeleiders voor de
autosector pakte nog maar eens uit
met een recordkwartaal en verhoogde
bovendien de prognoses voor het vol-
ledige boekjaar. In de periode van juli
tot september breidde Melexis een
vervolg aan zijn toch al sterke eerste
jaarhelft. Ondanks het nadelige effect
van de duurdere dollar (USD) klom
de kwartaalomzet naar 71,3 miljoen
EUR, 10,7 % meer dan in dezelfde
periode een jaar eerder, maar ook 6 %
hoger dan in het tweede kwartaal.
Vooraf werd slechts op een kleine stij-
ging op kwartaalbasis gerekend,
waardoor de consensusprognose
(68,5 miljoen EUR) dus ruimschoots
werd geklopt. 
Splitsen we de omzet volgens pro-
ductgroep, dan wordt duidelijk dat
vooral de afdeling Sensoren aan de
basis van die goede prestatie ligt, met
een omzetklim van 21 % op jaarbasis,
maar ook 13 % op kwartaalbasis.
Sensoren staan nu in voor 61 % van de
groepsomzet. Wat groei betreft, was
de kleinere afdeling Wireless het
haantje-de-voorste, met een klim van
29 %. Actuators en Opto deden het
met een daling van respectievelijk 5 %
en 10 % op jaarbasis iets minder goed.
Melexis bekleedt nu wereldwijd de
vijfde plaats in het segment van de
sensoren voor de autosector. Het
bedrijf dankt die positie aan de conti-
nue innovatie en de reputatie van
betrouwbaarheid die het heeft opge-
bouwd. Zo bedragen de investerin-
gen in onderzoek en ontwikkeling
14,4 % van de groepsomzet. 
De structurele factoren die de omzet-
groei ondersteunen, blijven dezelfde
als de vorige kwartalen: de toename
van het aantal elektronische compo-
nenten en dus het aandeel van halfge-
leiders in moderne wagens, en een
stijgende vraag naar systemen die

auto’s zuiniger, milieuvriendelijker,
veiliger en comfortabeler maken. De
nieuwe ontwikkelingen zijn niet lan-
ger uitsluitend voorbehouden voor
wagens uit het duurdere marktseg-
ment, maar komen ook de goedkope-
re modellen ten goede. 
Qua winstgevendheid blijft Melexis
eveneens goed presteren. De
bedrijfswinst of ebit steeg met 16 %,
tot 17,55 miljoen EUR, bijna 2 miljoen
EUR boven de consensusprognose.
Daardoor kwam de ebit-marge uit op
24,7 %, tegenover 23,4 % een jaar eer-
der en 22,9 % in het tweede kwartaal.
De brutowinst steeg met 12 % op
jaarbasis, tot 33,3 miljoen EUR, goed
voor een marge van 46,4 %. Netto
bleef er een winst van 15,02 miljoen
EUR of 0,37 EUR per aandeel over
(+22 %). 
Na drie kwartalen in 2013 verdiende
Melexis al 0,97 EUR per aandeel.
Melexis krikte ook de jaarprognoses
op. In het vierde kwartaal zal de
omzet uitkomen op ongeveer hetzelf-
de niveau als in de afgelopen verslag-
periode. Dat moet een jaaromzet ople-
veren die ongeveer 10 % boven het
niveau van 2012 ligt (247 miljoen
EUR). De brutomarge zal rond 46 %
schommelen en voor de ebit-marge
wordt een niveau van ongeveer 23 %
voorspeld, tegenover 21 % voorheen.
De ebit zal dit jaar met 12 % toe -
nemen. Het is de ambitie van de groep
op termijn een kwart van de omzet
buiten de autosector te realiseren; nu
is dat nog maar 16 %. Melexis wil
bestaande technologieën modulair
gebruiken, bijvoorbeeld in de medi-
sche sector. Het dividend van 0,7 EUR
per aandeel bruto (0,525 EUR netto)
wordt aanstaande vrijdag uitgekeerd. 

De koerswinst loopt sinds begin dit
jaar op tot 70%. Tegen 16,5 keer de
verwachte winst en 5,2 keer de boek-
waarde kunnen we moeilijk van een
goedkoop aandeel spreken. Het voor-
uitzicht op een hoger (eenmalig?)
dividend of op een kapitaalsvermin-
dering kan beleggers aan boord hou-
den. Het heeft geen zin meer achter de
koersen aan te hollen. Wie het aandeel
bezit, mag het behouden (rating 3B).
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Aandelen Europa
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AFBOUWEN4C
ASML
Geen ontgoocheling

Er beweegt een en ander in het seg-
ment van de toeleveranciers aan de
halfgeleidersector. Vorige maand
maakten het Amerikaanse Applied
Materials en het Japanse Tokyo Elec-
tron – de nummer één en drie in de
sector – de intentie bekend om te
fuseren. Het Nederlandse ASML, de
Europese marktleider, zou dan
opeens een stuk kleiner zijn dan het
gecombineerde bedrijf. Toch zal de
operationele impact van de fusie op
ASML niet zo groot zijn. De Neder-
landers zijn gespecialiseerd in litho-
grafische systemen voor de produc-
tie van wafers (siliciumschijfjes) die
in de eerste fase van het productie-
proces worden gemaakt. De nieuwe
fusiegroep is in dat segment nauwe-
lijks actief en vormt dus geen bedrei-
ging. 
Na een sterk tweede kwartaal waren
de verwachtingen voor het derde
kwartaal vrij hooggespannen. De
Nederlanders ontgoochelden niet,
maar de onzekerheid over de nieuwe
EUV-technologie (extreem ultravio-
letlicht) heeft er toch toe geleid dat
analisten en investeerders stilaan wat
zenuwachtig beginnen te worden.
ASML verkocht 34 nieuwe systemen,
waardoor de omzet op jaarbasis met
7% steeg, tot 1,318 miljard EUR. De
goede prestatie in de eerste jaarhelft
was te danken aan de gestegen vraag
naar machines voor de productie van
geheugenchips en microprocessoren
voor tablet-pc’s en smartphones. In
het derde kwartaal trokken de logi-
sche chips (omzetting van analoge
naar digitale signalen) de kar. De
netto winst daalde met 30%, tot 193
miljoen EUR. Die achteruitgang
werd verwacht en is het gevolg van
hogere investeringen in onderzoek
en ontwikkeling. In het derde kwar-
taal lagen die uitgaven 70% hoger
dan een jaar eerder. 
De meeste inspanningen gaan
uiteraard naar de EUV-technologie.
Die moet ASML in staat stellen klei-
nere chips te produceren, die tegelijk
krachtiger zijn. Met de overname van
het gespecialiseerde Cymer uit de VS
werd verwacht dat de ontwikkeling
van de technologie sneller zou ver-

lopen, maar dat valt eigenlijk wat
tegen. Cymer ontwikkelt de licht-
bron die de wafers moet belichten.
ASML blijft voorlopig bij de eerdere
verwachting dat het halfweg vol-
gend jaar 70 wafers per uur zal kun-
nen produceren. Dat zou in de loop
van 2015 worden verhoogd naar 125
per uur. Pas in 2015 zou EUV een
volumemarkt worden. De brutomar-
ge bleef met 40,3% ongeveer op het-
zelfde peil als een kwartaal eerder.
Door de hogere uitgaven daalde de
operationele marge wel naar 16,1%.
De Nederlanders haalden orders
binnen voor 51 nieuwe systemen,
met een gezamenlijke verkoop-
waarde van 1,415 miljard EUR, wat
boven de verwachtingen was. De
totale backlog bedraagt nu 59 syste-
men (waarde 1,838 miljard EUR). 
Voor het vierde kwartaal wordt op
een omzet van 1,8 miljard EUR gere-
kend, wat het totale cijfer voor 2013
(inclusief het overgenomen Cymer)
op 5,2 miljard EUR moet brengen. De
brutomarge zou opnieuw toenemen
naar 43 tot 44%. ASML liet ook al in
zijn kaarten kijken voor 2014 en ver-
wacht dat de eerste jaarhelft even
sterk zal zijn als de tweede helft van
dit jaar. De groep plaatste in septem-
ber voor 750 miljoen EUR aan obliga-
ties met een looptijd van tien jaar. Van
het inkoopprogramma, dat een
waarde heeft van 1 miljard EUR
(2013-2014), werd nog maar 14%
ingekocht.

Na een sterke eerste jaarhelft en de
verhoging van de jaarprognoses
koerste het aandeel naar een nieuw
record. Hoewel de recentste kwar-
taalcijfers en ook de vooruitzichten
aan de verwachtingen voldeden,
moest het aandeel toch terrein prijs-
geven. De onzekerheid over de evo-
lutie van de EUV-technologie werd
als dankbaar alibi voor winstne-
mingen gebruikt. ASML was echter
gewoon veel te duur geworden en
net als veel andere aandelen
geprijsd voor perfectie. Tegen 23
keer de verwachte operationele
winst is het aandeel nog altijd prij-
zig. Afbouwen (rating 4C). 
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Aandelen Europa
12,62 EUR

KOPEN OP CORRECTIE2B
SUEZ ENVIRONMENT
Felle onderwaardering weggewerkt

Suez Environnement (kortweg SEV,
ook het tickersymbool op de beurs
van NYSE Euronext Parijs; 6,4 mil-
jard EUR beurskapitalisatie; ISIN-
code FR0010613471) werd in 2008
beursgenoteerd na de afsplitsing van
GDF Suez. Het bedrijf is enerzijds
actief in water, met nummer één-
posities in Spanje en Chili via het in
2010 overgenomen Spaanse Agbar,
en nummer twee-posities in onder
meer Frankrijk en de VS. Anderzijds
is SEV via de merknaam SITA actief
in afvalverwerking. Met SEV kunnen
beleggers op een defensieve manier
inzetten op enkele structurele uitda-
gingen van de 21ste eeuw: de verste-
delijking, de schaarste aan energie en
drinkbaar water en de strengere
milieunormen inzake water en afval. 
Sinds 2008 is de groep erin geslaagd
gestaag een omzetgroei te realiseren:
van 12,4 miljard EUR in 2008 tot 15,1
miljard EUR vorig jaar, of een stijging
met 22,1%. Ruim de helft van die
groei – of 1,5 miljard EUR op een
totaal van 2,7 miljard EUR – werd
gerealiseerd door de uitbouw van de
internationale activiteiten (buiten
Europa). Helaas vertaalde die omzet-
groei zich niet in grotere nettowin-
sten, integendeel zelfs. Van een netto-
winst per aandeel van 1,08 EUR in
2008 bleef in 2012 nog een magere
0,45 EUR per aandeel over. De beurs-
koers zakte de afgelopen jaren dan
ook, samen met het algemene nega-
tieve sentiment tegenover de nutsbe-
drijven, naar een dieptepunt van 8
EUR per aandeel in november 2012.
De jongste resultaten wettigen echter
hoop op beterschap. In het eerste
kwartaal van 2013 boekte SEV een
omzet van 3,5 miljard EUR, tegen -
over 3,59 miljard EUR in het eerste
kwartaal van 2012 of een daling met
2,6%. Het goede nieuws was dat de
bedrijfskasstroom (ebitda) lichtjes
toenam, van 566 naar 570 miljoen
EUR (+0,8%). 
Na de eerste zes maanden bedraagt
de omzet 7,2 miljard omzet, een
daling met nog 1,4% tegenover vorig
jaar. De ebitda is na zes maanden via
een beter tweede kwartaal opge-
lopen tot 1,21 miljard EUR, een stij-

ging met 6,7%. De ebitda-marge (de
verhouding tussen de ebitda en de
omzet) steeg daardoor van 15,5% in
de eerste jaarhelft van 2012 naar
16,8% in 2013. Die resultaten bevesti-
gen dat de kosten meer onder contro-
le worden gehouden en dat er 
betere strategische keuzes worden
gemaakt. In Europa zien we voor de
waterafdeling een omzetstijging van
2,1% (organisch +3,1%), tot 2,14 mil-
jard EUR. Toch zakte de ebitda met
2,9% (-1,9% organisch), naar 382 mil-
joen EUR door lagere volumes in
Frankrijk en Spanje, wat resulteert in
een daling van de ebitda-marge van
27,6% naar 26,3%. De afvalverwer-
king heeft nog altijd veel last van de
slabakkende Europese economie en
zag de omzet met 3,6% dalen, tot 3,26
miljard EUR (-4,5% organisch). Met
een ebitda van 382 miljoen EUR sta-
biliseerde de ebitda-marge evenwel
op 11,7%. 
Buiten Europa viel het zakencijfer
met 3,4% terug, tot 1,78 miljard EUR
(-1,5% organisch). De ebitda steeg
spectaculair met 55,5%, tot 283 mil-
joen EUR of een stijging van de ebit-
da-marge van 9,9% naar 15,9%. Het
management is voorzichtig opti-
mistisch voor de tweede jaarhelft. De
doelstellingen voor het boekjaar 2013
zijn een stijging van de omzet (was
15,1 miljard EUR in 2012) en een ebit-
da realiseren van minstens 2,55 mil-
jard EUR (was 2,45 miljard EUR in
2012). SEV keert al sinds 2009 jaar-
lijks een brutodividend uit van 0,65
EUR per aandeel en wil dat bedrag
voor het boekjaar 2013 minstens
handhaven. 

Sinds we vorig najaar het aandeel
van Suez Environnement een koop-
advies gaven, is de koers, inclusief de
dividenduitkering van 0,65 EUR per
aandeel, al met 60% gestegen.
Daarmee is de felle onderwaarde-
ring weggewerkt, al is een notering
tegen de boekwaarde (12,7 EUR per
aandeel op 30 juni) zeker nog niet
duur te noemen. In afwachting van
een verdere margeverbetering verla-
gen we het advies naar ‘kopen op
correctie’ (rating 2B).



De wereld is gered. Voorlopig toch.
In de Verenigde Staten werd het
schuldenplafond tijdelijk – tot 7
februari 2014 – verhoogd. Over de
besparingen op de Amerikaanse
begroting moeten beide kamers in
het Congres tegen 13 december
beslissen. De overheid kan tot 15
januari haar diensten probleemloos
verschaffen. Tegen die datum moe-
ten de congresleden afspreken hoe
ze een nieuwe shutdown vermij-
den. Moeten we blij zijn met die uit-
komst? Eigenlijk niet. Geen enkele
instantie – noch nationaal, noch
internationaal – heeft zich uitge-
sproken over de dollar als reserve-
munt. Maar daarom draait het pre-
cies voor de rest van de wereld.
De Amerikanen hebben in 1944 met
het Verdrag van Bretton Woods de
dollar tot reservemunt gepromo-
veerd, via het zogenoemde plan-
White. De Britten, geleid door John
Maynard Keynes, hadden liever de
Bancor gezien, een speciale reken-
eenheid die betalingsbalansver-
schillen moest vereffenen. De Vere-
nigde Staten vertegenwoordigden
toen meer dan 40 % van de wereld-
economie. Het is begrijpelijk dat de
meerderheid het plan-White aan-
vaardde. De akkoorden van Bretton
Woods bepaalden dat elk land dat
een tekort of een overschot op zijn
betalingsbalans optekende, de
pariteit van zijn munt tegenover het
goud, en dus ook de dollar, moest
aanpassen. Het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) werd opge-
richt om daarop toe te zien. Maar
door de jaren heeft geen enkel land
met een overschot op zijn betalings-
balans zijn munt uit eigen beweging
gerevalueerd. En van alle landen
met een chronisch tekort vertikten

alleen de VS het hun munt te deva-
lueren.
Na twee vergeefse pogingen begin
jaren zeventig werd de pariteit van
de dollar tegenover het goud defini-
tief opgeheven. Sindsdien vlotten
alle munten, maar de dollar bleef de
reservemunt van de wereld. De VS
hadden van in het begin iedereen
overtuigd om dollars te gebruiken,
in plaats van die om te zetten in
goud. Goud bracht in die tijd niets
op, terwijl dollars konden worden
omgezet in Amerikaans staatspa-
pier. Vandaar dat niet zozeer de dol-
lar als munt de referentie van het
huidige stelsel is, maar Amerikaans
overheidspapier.
De kwantitatieve versoepeling die
de Amerikaanse centrale bank (de
Federal Reserve) al ruim twee jaar
handhaaft, bedreigt alleen de Ame-
rikaanse economie als al dat geld de
inflatie zou aanwakkeren. Maar het

merendeel van het verse geld
belandt in overheidspapier dat de
Fed opstapelt. Zolang de kwaliteit
van dat papier niet in het gedrang
komt, heeft niemand al te veel zor-
gen om het te bewaren. Maar de
laatste twee weken hebben aange-
toond dat de Amerikaanse overheid
niet vrij van risico is. Een wanbeta-
ling, en zelfs faillissement, is altijd
mogelijk. 
De dollar en het Amerikaanse over-
heidspapier vervullen dus een gro-
tere rol dan een zuiver nationale.
Beide dienen als referentie voor het
hele financiële stelsel. Ze mogen in
waarde schommelen, maar niet in
kwaliteit. Nu is de plaats van de VS
in de wereld in de loop der jaren
flink verzwakt. Wat betekent dat het
land onmogelijk op eigen houtje de
wereld kan torsen. Internationale
instellingen, zoals het IMF, hadden
dat jaren geleden al moeten voor-
zien. Het fonds heeft wel eind jaren
zestig het Speciaal Trekkingsrecht
(STR) ontworpen, een kunstmatige
munt die zelf rente oplevert. Het
wordt uitsluitend voor administra-
tieve doeleinden binnen het IMF
gebruikt en is zeker niet geschikt als
vervanging voor de dollar.
Vlak na het uitbreken van de huidi-
ge crisis riep China op tot een her-
ziening van het internationale
monetaire stelsel. De VS hebben
daaraan geen gevolg gegeven, en
ook het IMF heeft niets onder -
nomen. Vandaag zit de hele wereld
opgescheept met een reservemunt
die haar functie niet langer kan
waarnemen, omdat haar dekking te
broos is geworden. Niemand aan-
vaardt te worden gegijzeld door
enkele onbekwame politici. De
wereld heeft nu respijt tot begin
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februari. De kans is klein dat de
Amerikaanse volksvertegenwoor-
digers tegen die datum tot een defi-
nitief akkoord komen.
Van de officiële Amerikaanse staats-
schuld van 16.800 miljard USD
bezitten buitenlandse monetaire
autoriteiten een derde. De Fed heeft
al meer dan 2100 miljard op haar
balans staan. Dat papier dient niet
alleen als waarborg voor allerhande
financiële verrichtingen, het bepaalt
ook de rentestand van alle andere
stukken, zowel in dollar als in
vreemde munten – precies omdat
de dollar als reservemunt fungeert
en dus als referentie wordt gebruikt.
Zo’n referentie moet dus vrij zijn
van enig risico, wil men het stelsel
draaiend houden.
Investeerders zullen vanaf nu het
gedrag van het Amerikaanse staats-
papier op de verschillende markten
in het oog moeten houden. De Fed
van haar kant zal uiterst voorzichtig
omgaan met haar monetaire expan-
sie. Ze zal overheidspapier blijven
kopen om de renteontwikkeling in
toom te houden en haar splinter-
nieuwe maatregel om het weer ter
beschikking te stellen aan financiële
instellingen activeren. Op die

manier mag er geen tekort zijn aan
relevante waarborgen.
De vraag is echter of die voorne-
mens voldoende zijn om de wer-
king van het systeem te vrijwaren.
De kortstondige dollarcrisis heeft
tijdelijk de bankencrisis in de euro-
zone overschaduwd. Die zal eerst-
daags weer oplaaien. Zeker wan-
neer de Europese Centrale Bank
(ECB) de bankactiva begint te
waarderen volgens haar Asset Qua-
lity Review, vooraleer ze samen met
de Europese bankautoriteit (EBA)
alle banken aan een nieuwe stres-
stest onderwerpt.
In die woelige omstandigheden is
het niet te verwonderen dat de kapi-
taalmarkt een afwachtende hou-
ding aannam. Er waren heel wat
verschuivingen, zonder dat ze noe-
menswaardige rentebewegingen tot
gevolg hadden. Kwalitatief betere
stukken haalden het stelselmatig op
de andere. De renteschalen bewo-
gen dan ook amper. Op de wissel-
markt moest de dollar overal terrein
prijsgeven. De hoogrentende mun-
ten verstevigden gemakkelijk, uit-
gezonderd de Turkse lira (TRY), die
0,25% afstond.
De activiteit op de primaire markt

was eerder verward. Een heleboel
uitgevers wacht liever nog even af.
Voor de particuliere belegger was er
weinig voorhanden. De nieuwe
schijf in Braziliaanse real (BRL) op
naam van KfW (AAA, met Duitse
staatswaarborg) is niet bepaald
goedkoop. Ze komt in aanmerking
om mogelijke wisselverliezen in die
munt goed te maken. De andere
schijf in Nieuw-Zeelandse dollar
(NZD) is ronduit te duur. U vindt
gemakkelijk beter op de secundaire
markt, zoals BNG (AAA, met
Nederlandse staatswaarborg, alt. 2)
die voordeliger blijft zolang de
kosten en het prijsverschil lager uit-
komen dan 1,9%. 
De nieuwe tranche van de EIB
(AAA, supranationaal) in EUR
daarentegen is correct geprijsd. De
bestaande stukken verwisselen van
eigenaar op de secundaire markt
tegen 105,64 % (1,97 %). De andere
schijf in Zuid-Afrikaanse rand
(ZAR) is eveneens correct geprijsd.
Alleen koopwaardig voor wie een
positie in die munt wil opbouwen.
Wie een wisselverlies goed te
maken heeft, koopt beter stukken
onder pari (100%) op de secundaire
markt.
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ment 5a betaaldatum 5b coupondatum 6 coupure 7
beurs 8 rating debiteur 9 rating munt (A: goed, B:
middelmatig, C: ondermaats) 10a voorwaarden: acht:

achtergesteld HC: halfjaarlijkse coupon KC: kort eerste
coupon LC: lang eerste coupon NT: nieuwe tranche 10b
waar mogelijk vermelden we financiële instelling waar
de obligatie te verkrijgen is, maar in principe moet u bij

elke bank een order op de secundaire markt kunnen
plaatsen 11a advies 11b ISIN-code (vermelden wanneer
u een order wil plaatsen) 12 corresponderend alternatief
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Nieuwe uitgiftes (primaire markt)
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Bestaande uitgiftes (alternatieven op de secundaire markt)m
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In de Inside Checklist vindt u elke week een aantal handige
kerngetallen, de rating en het advies/commentaar voor ruim 280
aandelen • Koers: slotkoers van de vrijdag (A) of woensdag (B)
vóór publicatie • Markt: 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 • H – L 12m: hoogste en laagste koers van de jong-
ste 12 maanden • K/W: (geschatte) koerswinstverhouding op
basis van de winst per aandeel van 2005 en 2006 • Rend.: divi-
dendrendement op basis van het laatste uitgekeerde dividend •
Aanbevelingen worden vergezeld van een steun- en weer-

stands(niveau): koerspeilen die belangrijk zijn voor het betreffen-
de aandeel. Zakt de koers door de steun, dan is een verdere
koersdaling zeer waarschijnlijk en is het, behoudens anders
geadviseerd, aangewezen om het aandeel te verkopen. Een
koers die de weerstand doorbreekt, genereert een technisch
koopsignaal.

CHECKLIST dagelijkse update op www.insidebeleggen.be
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