
We hebben hier al vaker geschreven
over de enorme uitdagingen voor de
landbouw. Tegen 2050 komen er twee
miljard aardbewoners bij; ook de eet-
gewoontes veranderen. Dat noopt de
landbouwsector ertoe om zijn pro-
ductie te verhogen met 60 à 70% tegen
2050. Tegen dan moeten nog eens 1
miljard ton graan en 200 miljoen ton
vlees extra worden geproduceerd in
vergelijking met het gemiddelde
niveau in de periode 2005-2010. De uit-
daging wordt nog zwaarder door
enkele andere factoren. Om te begin-
nen is er de moeilijkheid om het land-
bouwareaal uit te breiden. Naar ver-
wachting zal de totale oppervlakte aan
landbouwgrond tegen 2050 toenemen
met nauwelijks 70 miljoen hectare, of
minder dan 5%. Dat betekent dat de
extra productie louter moet voortko-
men uit een verhoogde opbrengst per
hectare. In 2020 moet een hectare land-
bouwgrond vijf mensen voeden in
plaats van twee in 1960. 

Dreigende klimaatschok
Een ander probleem is dat van de kli-
maatverandering. Er is geen consensus
over in de wetenschap — maar waaro-
ver wel? — maar de overgrote meer-
derheid van de natuurwetenschappers
ziet de klimaatverandering als een van
de ernstigste uitdagingen voor de 
planeet tijdens deze eeuw. Er is weten-
schappelijk bewijs dat hoge concentra-
ties broeikasgassen in de atmosfeer
ten gevolge van menselijke activiteit
het natuurlijke broeikaseffect verster-
ken, waardoor de temperatuur op
aarde stijgt. De concentraties van
broeikasgassen, in de eerste plaats van

koolstofdioxide (CO2), zijn sinds 1970
met 70% gestegen, en dat heeft in
Europa de afgelopen halve eeuw de
temperatuur met 1 graad Celsius doen
toenemen.
Een nieuw rapport van veertien onder-
zoekers van de universiteit van Hawaii
dat in het gezaghebbende weten-
schapskrant Nature is verschenen, is
schokkend. Volgens die studie zullen
de koudste dagen tegen midden deze
eeuw warmer zijn dan de heetste
dagen nu. Een gigantische klimaat-
schok dreigt dus als de uitstoot van
broeikasgassen niet drastisch wordt
teruggedrongen. Hopelijk loopt het
zo’n vaart niet, maar dat de landbouw
vandaag al de gevolgen van de kli-
maatverandering ondergaat, is een feit.
Meer hittegolven, langdurige droog-
teperiodes, meer zware regens met
overstromingen en intensere stormen
tasten de landbouwopbrengst aan.
Het maakt de situatie voor de sector nog
uitdagender. En dus is die gedoemd om
betere zaden en gewasbeschermings-
middelen te gebruiken naast meer en
betere meststoffen en landbouwwerk-
tuigen om de productiviteit op te drij-
ven. Monsanto en Syngenta, de twee
wereldreuzen in zaden en gewasbe-
schermingsmiddelen, verdienen daar-
om de aandacht van de beleggers. Het
aandeel van Syngenta brokkelde tot
voor kort af, na een mindere eerste jaar-
helft. We gaan het opnieuw grondig
bekijken en komen er de komende
weken op terug. Na een winstwaarschu-
wing viel het aandeel van het
Nederlandse Nutreco ook terug. Ook
dat is een aanleiding om dat landbouw-
aandeel weer in de kijker te plaatsen.
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prettig verlengd weekend.



De bekendmaking van de cijfers
over het derde kwartaal draait op
volle toeren. Ook voor de aandelen
in de voorbeeldportefeuille berei-
ken we dezer dagen een piek in de
publicaties. We zullen er enkele
weken over doen om ze allemaal
voor te stellen. De belangrijkste, die
de meeste invloed hadden op de
koersevolutie van de portefeuille,
komen het eerst aan bod.

De aankooplimieten overtreffen de
kaspositie. Vanzelfsprekend wor-
den enkel de limieten uitgevoerd
waarvoor de liquiditeiten beschik-
baar zijn, en in de volgorde dat de
limieten worden bereikt. 
Als alle limieten worden uitge-
voerd, bouwen we onze positie in

de tracker Proshares Short QQQ af
om de aankoop alsnog te doen
doorgaan.

De koers van Areva was voor de
tradingupdate over het derde tri-
mester al in erg goeden doen. De
aanleiding daarvoor was de aan-
kondiging, onder meer door EDF
en Areva, dat ze de nieuwe kern-
centrale in Hinkley Point in
Zuidwest-England mogen bouwen
– de eerste Britse kerncentrale sinds
1995. Het project heeft een kostprijs
van maar liefst 16 miljard pond
(GBP) en zal ongeveer tien jaar in
beslag nemen. Ongeveer 10% van
de contractwaarde (1,6 miljard
GBP) komt toe aan Areva, dat voor
de levering van de reactoren zal

zorgen. 
De tradingupdate van de Franse
nucleaire producent geeft aan dat er
na negen maanden sprake is van een
omzetgroei van 4,7% tot 6,85 miljard
EUR, of zelfs 7,6% organisch (zonder
rekening te houden met overnames
en desinvesteringen) tegenover de
eerste negen maanden van 2012. De
organische groei in de nucleaire ope-
raties bedraagt 9,9%, met veruit de
beste prestatie voor de uraniummij-
nactiviteiten (31,8% organische
groei). De ontgoocheling kwam van
de kleinste afdeling hernieuwbare
energie, waarvan de omzet bijna met
een kwart (24,6%) is teruggevallen.
Cruciaal is en blijft het orderboek
van 42 miljard EUR of vier à vijf jaar
omzet. 
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De koers van Areva is eindelijk
wakker geschoten en klom afge-
lopen week naar het hoogste peil
van het afgelopen jaar. We denken
dat er nog meer in zit, zodra de ura-
niumprijs zich herstelt. Vandaar dat
het advies ‘koopwaardig’ (rating
1C) overeind blijft. 

UCB heeft met zijn tussentijdse ver-
klaring over het derde kwartaal de
twijfels verder kunnen wegnemen.
De verkoopcijfers bewegen zich in
de lijn van de verwachtingen. UCB
beschikt over drie nieuwe sterge-
neesmiddelen: Cimzia (een behande-
ling voor de ziekte van Crohn en
reumatoïde artritis), Vimpat (epilep-
sie) en Neupro (ziekte van Parkinson

en het rustelozebenensyndroom).
De drie nieuwkomers samen haal-
den in de eerste negen maanden een
omzet van 847 miljoen EUR, of 27%
meer dan in dezelfde periode vorig
jaar. De verkoopcijfers lagen 27%
hoger bij Cimzia (423 miljoen EUR),
24% bij Vimpat (294 miljoen EUR)
en 40% bij Neupro. De omzet van
Keppra zakte 18% tot 532 miljoen
EUR. Vooral in Europa was er een
duik in de verkoop (-33%). De
jaardoelstellingen van een omzet
van 3,4 miljard EUR en een winst
per aandeel van 1,90 tot 2,05 EUR
werden nog eens bevestigd. 
UCB is een groeiaandeel voor de
komende jaren en bovendien een
kansrijk overnamedoelwit. Daar-

om blijven we het aandeel via Tubi-
ze bespelen in de portefeuille
(rating 1B).
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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 ° =

INSIDE BELEGGEN - 29 OKTOBER 2013

Thema bescherming 
-Proshares Short QQQ: bescher-
ming wordt mee afgebouwd
afhankelijk van de kansen die zich
aandienen

Thema consumptie midden -
klasse opkomende landen
-Alstom: nieuwkomer in de voor-
beeldportefeuille; kwartaalcijfers
op 6/11
-Bolloré: dochter Blue Solutions
(elektrische batterijen voor elektrische
wagens) wordt naar de beurs
gebracht
-Boskalis: rondt verkoop
Dockwise Yacht Transport af;
kwartaalcijfers op 15/11
-Casino: Franse retailer wist te
overtuigen met de omzetcijfers
voor het derde kwartaal
-Michelin: kwartaalcijfers op
28/10

-Standard Chartered: Britse bank
haalt 90% van inkomsten uit Azië en
Afrika; nieuwkomer
-Volkswagen pref.: kwartaalcijfers
op 30/10

Thema (alternatieve) energie
-Areva: won mee het contract voor
bouw nucleaire centrale in England
(zie elders); kwartaalcijfers op 
-Fred Olsen Energy: kwartaalcij-
fers op 29/10 
-Schlumberger: cijfers opnieuw
boven de verwachtingen; koers-
klim gaat verder

Thema goud en metalen
-Anfield Nickel: kansen op deal
nemen weer toe; koers blijft op
dieptepunt
-Lumina Copper: Argentijnse ver-
kiezingen van afgelopen zondag moe-
ten katalysator zijn in verkoopproces

voor Taca Taca-project en moeten
koers doen heropleven
-Lyxor Gold Bullion: goudprijs
stijgt weer, maar vooral in USD;
tapering wellicht verdaagd naar 2014

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

Thema vergrijzing
- Sanofi: kwartaalcijfers op 30/10
- Thrombogenics: Britse contro-
leautoriteiten bevelen terugbetaling
Jetrea aan; kwartaalcijfers op 7/11 
- Tubize (fin): tradingupdate lag in
lijn van de verwachtingen
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Aandelen België
13,35 EUR  

HOUDEN3B
MOBISTAR
Opluchtingsrally 

Mobistar is al enkele kwartalen het
kneusje onder de Belgische telecom-
waarden. De Frans-Belgische groep
werd in verhouding het zwaarst
getroffen door de opgelegde tarief -
dalingen (roaming en mobiele termi-
natie). Ze leed ook het ergst onder de
gevolgen van de nieuwe telecomwet,
waardoor klanten gemakkelijker kun-
nen overstappen naar andere opera-
toren en periodiek het voordeligste
tariefplan aangeboden moeten krij-
gen. De klap op de vuurpijl kwam er
in juli, toen Mobistar aankondigde dat
het voor het eerst sinds 2005 geen
dividend uitkeert. Tegelijk heeft het
telecombedrijf zijn omzet- en winst-
prognoses fors verlaagd. 
Drie maanden later blijkt dat het
management iets te voortvarend was
met die neerwaartse bijstelling. De
nieuwe verwachtingen gingen onder
meer uit van een bedrijfskasstroom
(ebitda) van 300 miljoen EUR. Na een
sterker dan verwachte prestatie tus-
sen juli en september kwam de ebit-
da uit op 89,1 miljoen EUR, een
kwart minder dan een jaar eerder,
maar wel 8% hoger dan in het twee-
de kwartaal. Dat was vooral te dan-
ken aan een strikte kostencontrole.
Eind september was van de geplan-
de besparing van 60 miljoen EUR al
51 miljoen EUR gerealiseerd. Na drie
kwartalen in 2013 bedraagt de gecu-
muleerde ebitda 270 miljoen EUR,
wat de jaarprognose binnen hand -
bereik brengt. Vermoedelijk zal het
jaarcijfer tussen de nieuwe en de
vroegere verwachting van 380 tot 420
miljoen EUR liggen. 
Tot zover het goede nieuws. Voor het
overige zijn er weinig elementen om
positief over te zijn. Het mobiele net-
werk van Mobistar telt iets meer dan 5
miljoen aangesloten simkaarten, 7,2%
meer dan een jaar eerder. De evolutie
van het aantal klanten vertoont wel
een gemengd beeld. De winst zat uit-
sluitend in de stijging van het aantal
MVNO-klanten (+69.000). Dat zijn
zogenoemde virtuele operatoren die
geen eigen mobiel netwerk bezitten,
maar dat van Mobistar gebruiken.
Telenet en Colruyt Mobile zijn de
bekendste MVNO’s. In het derde

kwartaal verloor Mobistar opnieuw
86.500 klanten, flink meer dan ver-
wacht. Mobistar telt nu 3,224 miljoen
eigen klanten, of 8% minder dan een
jaar eerder. Dat is een probleem, want
de MVNO-klanten brengen voor de
groep beduidend minder op. Dat uitte
zich ook in de gemiddelde opbrengst
per gebruiker (ARPU) die op jaarbasis
met 8% daalde tot 26,47 EUR. 
De aanhoudende uitstroom van eigen
klanten kan ook worden verklaard
door de schrapping van het televisie-
aanbod. Ook internet en vaste tele -
fonie worden niet langer actief bij par-
ticuliere klanten gecommercialiseerd.
De impact van de lagere tarieven en
de daling van het aantal eigen klanten
en van de ARPU leiden ertoe dat de
omzet uit telefonie in het derde kwar-
taal met 14,3% op jaarbasis is gedaald
tot 307,8 miljoen EUR. De afname van
de geconsolideerde groepsomzet
bleef beperkt tot 12,6% door de hoge-
re verkoop van smartphones. Na drie
kwartalen in 2013 ligt de omzet 8%
onder het niveau van een jaar eerder.
Vorige zomer stelde Mobistar voor
het hele boekjaar een omzet daling
met maximaal 12% voorop. Die prog-
nose blijft overeind. Mobistar zal het
uitgespaarde geld van het dividend
onder meer gebruiken om de kwa-
liteit van het netwerk te verbeteren.

Mobistar kon de beleggers in het derde
kwartaal aangenaam verrassen,
nadat het deze zomer met een overdre-
ven voorzichtige prognose voor de
tweede jaarhelft uitpakte. Maar dat
verandert niets aan de zwakke
investeringscase voor de groep. Er kan
daaraan pas ten gronde iets verande-
ren wanneer de kabel wordt openge-
steld en Mobistar zelf ook vastelijn-
diensten (digitale televisie en inter-
net) kan aanbieden. Dat is ten
vroegste in 2015 het geval. Het aan-
deel noteert intussen al een derde
boven het dieptepunt van begin
augustus, maar kijkt sinds begin dit
jaar nog altijd aan tegen een verlies
van 30%. We vinden het aandeel
tegen 10 keer de verwachte winst
correct gewaardeerd. Vandaar het
advies ‘houden’ (rating 3C). 
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KOOPWAARDIG1C
NYRSTAR
Strategische evaluatie van de mijnbouw

Na een teleurstellend eerste halfjaar
kon Nyrstar opnieuw niet overtui-
gen met zijn tradingupdate over het
derde kwartaal. Vooral de evolutie
van de zinkconcentraatproductie in
de eigen mijnen stelde teleur. CEO
Roland Junck zette de voorbije jaren
volop in op de uitbouw van een mul-
timetalen mijnbouwbedrijf. Het uit-
gangspunt was dat er dubbel zoveel
te verdienen is met de productie van
een ton zinkconcentraat uit eigen
mijnen dan met het smelten. Nyrstar
beschikt vandaag over een mooi
gebalanceerde metalenportfolio met
negen mijnoperaties, die naast zink
ook andere metalen zoals goud, zil-
ver en koper produceren. Helaas
bewees het derde kwartaal opnieuw
dat die eigen mijnoperaties ook risi-
co’s met zich meebrengen. Deze keer
waren het twee Amerikaanse mijnen,
Myra Falls en Middle Tennessee, die 
– door elektrische en mechanische
pannes – roet in het eten gooiden. In
de Zuid-Amerikaanse Coricancha-
mijn werd de productie zelfs opge-
schort, om cash te vrijwaren.
De eigen productie van zinkconcen-
traat daalde tegenover het tweede
kwartaal met 7% tot 65.000 ton. De
productie in de eerste negen maan-
den bedraagt 203.000 ton, tegenover
209.000 ton vorig jaar. Voor het vierde
kwartaal rekent Nyrstar op een her-
stel, maar het bedrijf verlaagde zijn
jaarprognose aanzienlijk tot 265 à
280.000 ton, tegenover 300 à 340.000
ton in dezelfde periode vorig jaar en
een jaarproductie van 282.000 ton in
2012. Tijdens de analistencall kondig-
de het management een strategische
evaluatie van de hele mijnbouwafde-
ling aan. Die studie zal zes maanden
in beslag nemen. 
Er zit voorlopig ook geen beterschap
in de Finse Talvivaara-mijn, met een
magere bijdrage van 4000 ton in het
derde kwartaal en 11.000 ton in de
eerste negen maanden van dit jaar, in
vergelijking met de 22.000 ton in
dezelfde periode van 2012. Het
management verklaarde dat het op
dit moment niet overweegt opnieuw
cash in te brengen in het met liqui -
diteitsproblemen kampende Talvi -

vaa ra. Andere aanpassingen aan de
zinkafnameovereenkomst kunnen
eventueel wel, om de Finnen de
moeilijke periode te helpen over-
bruggen. 
Gelukkig was er beter nieuws in de
afdeling metaalverwerking. Na een
minder tweede kwartaal, waarin de
productie terugviel door een aantal
geplande sluitingen voor onder-
houd, kon de afdeling mooi herstel-
len in het derde kwartaal. Met een
zinkmetaalproductie van 282.000 ton
boekte Nyrstar het beste kwartaal
sinds het vierde kwartaal in 2011. Na
negen maanden geeft dat een pro-
ductie van 801.000 ton, 2000 ton min-
der dan in 2012. Na zes maanden
bedroeg de achterstand nog 19.000
ton. Het was logisch dat het manage-
ment de vooropgestelde vork tussen
1 en 1,1 miljoen ton aan zinkproduc-
tie bevestigde.
De nieuwe afdeling marketing, sour-
cing en sales kondigde onlangs een
vierjarig afnamecontract voor com-
modityzink met Noble Group Limited
aan voor een jaarlijks volume van
200.000 ton. De resterende 150.000
ton van het aflopende contract met
Glencore zal Nyrstar in principe zelf
verkopen. Vandaag, 29 oktober, volgt
een belangrijke update over de vol-
tooide strategische evaluatie van de
afdeling metaalverwerking. Daar -
naast bericht het bedrijf over de aan-
gekondigde omvorming van de ver-
ouderde Australische Port Pirie site.
Momenteel is die nog vooral een
loodsmelterij, maar tegen 2016 moet
Port Pirie zijn omgevormd tot een
hoogtechnologische multimetalen
verwerkende eenheid.

We schreven al enkele keren dat
Nyrstar tijd nodig heeft om in een
omgeving van dalende metaalprijzen
weer winstgevend te worden. De
jongste update bewijst dat nog eens.
Het lage koersniveau (0,5 keer de
boekwaarde) houdt al nadrukkelijk
rekening met dat scenario. We mik-
ken erop dat de strategische update
een aanzet is tot nieuw vertrouwen
in Nyrstar. We behouden het advies
‘koopwaardig’ (rating 1C).



INSIDE BELEGGEN - 29 OKTOBER 20136 1 KOOPWAARDIG            2 OPBOUWEN            3 HOUDEN            4 AFBOUWEN            5 VERKOPEN

www.insidebeleggen.be

Aandelen België
36,85 EUR 

HOUDEN3B
UMICORE
Investeren in een volumehefboom

Bij Umicore hebben ze al langer in de
smiezen dat het winstpotentieel te
afhankelijk is van de prijs van de gere-
cycleerde materialen, en te weinig kan
rekenen op volumegroei. Dat euvel is
nog extra nijpend als de metaalprijzen
gevangen zitten in een dalende trend,
zoals dat de voorbije kwartalen het
geval was. De dalende prijzen voor
materialen als platina, palladium en
goud die via de recyclage worden
gewonnen, doen vrij snel de winsten
dalen, omdat die activiteit ongeveer
60% van de groepswinst in het laatje
brengt. In het derde kwartaal bijvoor-
beeld daalden de recyclage-inkom-
sten met een vrij forse 20%, vooral
door de lagere metaalprijzen, maar
ook door onderhoudswerken op de
site in Hoboken. 
Dat noodzaakt Umicore er ook toe om
de winstverwachting voor 2013 licht
bij te spijkeren. De recurrente bedrijfs-
winst (rebit) zou nu landen in de
onderkant van de aangekondigde
vork tussen 300 en 330 miljoen EUR.
Een ondernemingswaarde van 10
keer de bedrijfkasstroom (ebitda) en
een koers-winstverhouding van
ongeveer 20 moeten echter vroeg of
laat worden gestut met een verse
winstgroei, anders is een pittige cor-
rectie onvermijdelijk. Umicore gooit
de beleggers nu een stevig bot toe om
de winstflauwte te verbijten door een
volumehefboom aan het groeipoten -
tieel toe te voegen. Het bedrijf kondig-
de aan 100 miljoen EUR te investeren
in 40% extra recyclagecapaciteit in de
fabriek in Hoboken. Als de vergun-
ningen tijdig worden afgeleverd,
moet de uitbreiding in 2016 operatio-
neel zijn. 
De investering bouwt vooral voort op
de knowhow van Umicore om een
brede waaier aan complexe materia-
len, afkomstig uit de hele wereld, te
behandelen. De focus ligt op de uit-
breiding van de verwerking van com-
plexe residuen van de non-ferro -
metaalindustrie, omdat Umicore ver-
wacht dat het aanbod van die residu-
en zal toenemen naarmate grondstof-
fen schaarser worden, en naarmate de
mijnbouwers steeds meer hun heil
moeten zoeken in minder kwalitatie-

ve ertsen, wat concentraten met een
hoger gehalte aan onzuiverheden zal
opleveren. Die concentraten leveren
de complexe bijproducten op waar-
mee Umicore aan de slag kan. Het
management doet er verstandig aan
te investeren in die activiteit waarin ze
al een technologische voorsprong
heeft, zeker omdat de concurrentie in
andere recyclageactiviteiten toe-
neemt. Umicore hint trouwens op nog
bijkomende uitbreidingsinvesterin-
gen vanaf 2015, niet alleen in
Hoboken, maar mogelijk ook op nieu-
we markten en in de verdere ontwik-
keling van de batterijrecyclage. 
Niet alleen die mooie toekomstmu-
ziek helpt om een moeilijk 2013 te
overbruggen, ook de andere acti-
viteiten dragen hun steentje bij. De
omzet van de afdeling katalysatoren
steeg met 7%, onder impuls van de
aantrekkende autoverkoop op de
wereldmarkten. Enkel in Europa
kalft de automarkt nog af, maar de
daling is minder uitgesproken en het
aandeel van de dieselvoertuigen –
dat belangrijk is voor Umicore –
 stabiliseert. In de afdeling energie-
materialen dikten de inkomsten zelfs
aan met 16%, met dank aan de mate-
riaalproductie voor herlaadbare bat-
terijen. Umicore kan profiteren van
de sterke vraag naar tablets en smart-
phones dankzij de gepatenteerde
technologie voor kathodemateriaal
met een hoge densiteit. Die techno -
logie combineert gebruiksgemak,
kostenefficiëntie en veiligheid en is
dus uitermate geschikt voor mobiele
toestellen. 

Umicore beloont het geduld van de
beleggers met investeringen in vers
winstgroeipotentieel. Toch zullen die
investeringen pas vanaf 2016 vruch-
ten afwerpen, terwijl de metalenprij-
zen hic et nunc in een dalende trend
zitten. Als die trend doorzet, kan ook
2014 een overgangsjaar worden zon-
der winstgroei en kan de vrij hoge
waardering op de proef worden
gesteld. We verkiezen daarom om
voorlopig de kat uit de boom te kij-
ken. Het advies blijft houden
(rating 3B). 
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Aandelen VS
1034,12 USD 

AFBOUWEN4C
GOOGLE
Onderschat groeipotentieel 

Misschien herinnert u zich nog dat
Google in de nazomer van 2004 naar
de beurs kwam tegen 85 USD. Die
beursgang was veelbesproken, omdat
de introductiekoers volgens veel ana-
listen te hoog lag. Iets meer dan 9 jaar
later ging het aandeel na de bekend-
making van de recentste kwartaal -
resultaten voorbij de grens van 1000
USD. Google valt als bedrijf dan ook
helemaal niet meer te vergelijken met
het jonge internetbedrijf uit 2004. De
markt van de onlineadvertenties
explodeerde en de komst van het
mobiele internet deed daar nog een
schep bovenop. Google ontwikkelde
ook verscheidene randapplicaties en
het bouwde voort op het succes van
de videosite YouTube. Het internet -
bedrijf heeft ook groot aandeel in het
succes van het mobielebesturings-
systeem Android en het werd na de
overname van Motorola ook actief in
hardware. 
Door de vertwaalfvoudiging van de
koers moet Google qua beurswaarde
enkel nog Apple en Exxon Mobil laten
voorgaan. Het beschikt daarnaast
ook over de op één na meest waarde-
volle merknaam ter wereld. Na de
resultaten van het tweede kwartaal
was het sentiment nochtans veeleer
negatief. Het nieuwe advertentie-
model Enhanced Campaigns kwam
wat moeilijk uit de startblokken,
waardoor de omzet in het tweede
kwartaal onder de verwachtingen
bleef en het aandeel bijna 10% moest
prijsgeven. Maar eerder deze maand
verraste Google vriend en vijand
met resultaten die boven de (neer-
waarts bijgestelde) prognoses uit-
kwamen. 
De geconsolideerde bruto-omzet
(exclusief vergoedingen aan partner -
sites) steeg met 12% op jaarbasis naar
14,89 miljard USD. Opmerkelijk is dat
vooral de eigen websites het erg goed
deden, met een groei van 22%. De sites
in eigen beheer genereren nu 63% van
de omzet; bij de partnersites is dat
maar 21%. De nettowinst klom op
jaarbasis met 36% naar net geen 3 mil-
jard USD of 11,24 USD per aandeel.
Google werd daarbij wel geholpen
door een fors lagere belastingfactuur. 

Het aantal betaalde clicks, waarmee
wordt aangegeven hoe vaak internet-
gebruikers clicken op een advertentie
op Google, steeg in het vierde kwar-
taal met 26% tegenover dezelfde peri-
ode een jaar eerder, en met 8% tegen -
over het tweede kwartaal. De vergoe-
ding die adverteerders aan Google
betalen of de kostprijs per betaalde
click, daalde met 8% op jaarbasis en
4% op kwartaalbasis. Die lagere prij-
zen worden dus ruim gecompenseerd
door de hogere volumes. Google heeft
intussen ongeveer een derde van de
onlineadvertentiemarkt in handen.
Gesponsorde zoekopdrachten blijven
voor het grootste deel van de inkom-
sten zorgen en Google profiteert daar-
bij van de dominante marktpositie
van zijn zoekmachine. 
Het vorig jaar overgenomen Motorola
Mobility zag zijn omzet met 34% op
jaarbasis dalen naar 1,18 miljard USD,
wat het aandeel van hardware in de
groepsomzet op 8% brengt. Het ope-
rationele verlies van de afdeling werd
uitgediept naar 248 miljoen USD. Dat
had vooral te maken met herstructu-
reringskosten. Google snoeide in het
aanbod, sloot kantoren en ontsloeg
personeel. De investering in Motorola
wordt op lange termijn bekeken als
een hefboom om het eigen Android-
platform te promoten en productieca-
paciteit beschikbaar te hebben voor de
eigen smartphones en tablets (onder
andere de Nexus-productlijn). 

Google zit nog altijd in een groeifase
en valt bijgevolg een stuk moeilijker
te waarderen dan klassieke technolo-
giebedrijven als IBM, Cisco of
Microsoft. Ondanks het slopen van de
psychologisch erg belangrijke grens
van 1000 USD is het aandeel tegen 23
keer de verwachte winst van dit boek-
jaar nog minder duur dan het
gemiddelde van de voorbije vijf jaar.
Google blijft echter afhankelijk van
de advertentiebudgetten en ook de
concurrentie zit niet stil. We verwach-
ten een aanhoudend volatiele koers -
evolutie en raden bezitters aan om na
de recente opstoot een deel van de
winst te verzilveren. Afbouwen
(rating 4C).



Zijn de banken uit de problemen ?
Als u die vraag stelt aan de bankiers
zelf, mits zij nog in dienst zijn, luidt
het antwoord altijd positief.
Waarom krijgen ze dan nieuwe faci-
liteiten van hun centrale banken
voorgeschoteld ? De Amerikaanse
(Fed), bijvoorbeeld, becijferde dat
de instellingen onder haar toezicht
zowat 200 miljard dollar tekort
schieten om hun balansen effectief
op peil te krijgen. En dit, ondanks
de boekhoudkundige versoepeling
van 2009 en het overhevelen van het
grootste deel van hun verlieslaten-
de posten naar speciaal daartoe
opgerichte vehikels.
De Fed beseft dat haar maandelijkse
monetaire bijdragen geen verbete-
ring voortbrengen. Ze koopt hier-
mee veel te veel staatspapier
waardoor de banken te weinig
degelijke effecten bezitten die ze als
borg gebruiken om hun verrichtin-
gen mee te financieren. Banken
moeten bovendien over voldoende
beschikbare effecten beschikken om
het hoofd te bieden aan een markt-
instorting die 30 opeenvolgende
dagen zou duren. De Fed voorziet
daarom niet alleen een nieuwe
vorm van repo (repurchase agree-
ment, contract waarbij een instel-
ling geld leent aan een andere in ruil
voor waardevolle papier) om het
opgestapelde staatspapier opnieuw
ter beschikking te stellen, ze is ook
bereid minderwaardige effecten te
aanvaarden. Ze gaat met andere
woorden staatspapier ruilen tegen
minderwaardige effecten om de
banken te plezieren.
De Britse banken kampen met het-
zelfde probleem. Ze bezitten te wei-

nig degelijk papier en verzoeken al
jaren lang hun centrale bank om
hun nieuwe vondsten als waarborg
te aanvaarden. De nieuwe gouver-
neur, Mark Carney, blijkt bereidwil-
liger dan zijn voorganger. Zijn voor-
stel gaat nog verder dan die van de
Fed. Hij is niet alleen bereid minder-
waardige papier als waarborg te
aanvaarden, hij verklaarde tevens
dat het gegeven waarborg voor
meerdere doelstellingen tegelijk
mag gebruikt worden ! Wie herin-
nert zich nog dat bij de val van
Lehman Brothers in 2008 iedereen
met afschuw inzag dat sommige
waarborgen tientallen verschillen-
de verrichtingen tegelijk dekten ?
Nu stelt een centrale bankier een
dergelijke procedure voor, met als
enig doel de banken meer speel-
ruimte te verschaffen met hun 'col-
laterals'.
De ECB van haar kant stelt zich een

hele boel vragen over de soliditeit
van het Europees bankwezen dat ze
binnenkort zal moeten toezien. Ze
bereidt een waarderingsplan voor
waarbij ze de bancaire activa en hun
waardering onder de loep zal
nemen. Ze wil rekening houden met
het onderliggend risico van elke
activa. Ze verklaarde dat banken
die teveel nationale staatspapier
bezitten gepenaliseerd zullen wor-
den. Wat ogenblikkelijk de Spaanse
en de Italiaanse banken onder zwa-
re druk bracht. Die kochten en
kopen nog altijd staatsfondsen, niet
zozeer om hun regering overeind te
houden, maar met het vooruitzicht
geen wisselverlies te lijden de dag
dat hun land uit de eurozone zou
stappen. Om de geplande stres-
stesten die ze midden volgend jaar
samen met de Europese bankauto-
riteit zal voeren, zou de ECB enkele
bankinstellingen opgeven om de
geloofwaardigheid van de test te
benadrukken. 
De drie centrale banken zijn ook
van plan hun referenties aan te pas-
sen. Ze zouden niet langer de groei
als maatstaf hanteren maar het
nominaal inkomen. De eerste uit de
reële economische groei – mits het
cijfer correct geraamd wordt –  ter-
wijl het andere de groei weergeeft
zonder de prijswijzigingen uit te
schakelen. De omschakeling zou
verantwoord zijn wegens het ont-
breken van inflatie. Als er geen
inflatie bestaat, dan leveren beide
benaderingen immers hetzelfde
resultaat op. 
Die vervanging vervult twee doel-
stellingen tegelijk. Door uitsluitend
rekening te houden met het inko-
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men, kunnen de centrale banken
ongeremd geld creëren zonder zich
zorgen te maken over de inflatoire
gevolgen ervan. Het inkomen stijgt
immers automatisch als er inflatie
is. Vervolgens, de nieuwe aanpak
vergemakkelijkt het wegwerken
van de schulden. Kan men die
schulden niet kwijtschelden en is
men niet langer in staat ze effectief
terug te betalen, dan rest er maar
één oplossing : ze met apenmunt
vergoeden.
Het Internationaal Monetair Fonds
(IMF) mengde zich ook in dat debat.
Het becijferde dat het bankwezen
over zo'n 73.000 miljard USD aan
collaterals beschikken. Centrale
banken en compensatiekamers
mobiliseren het overgroot deel
ervan. Ofschoon er constant nieuwe
effecten uitgebracht worden, blijkt
volgens het IMF dat hun groei
onvoldoende is om de behoeften
van het bankwezen te dekken. Het
vreest daarom dat sommige groot-
banken ernstige moeilijkheden zou-
den ondervinden in barre tijden. Als
oplossing stelt het IMF een aanslag
van ruim10% op de spaargelden
voor, te spreiden over enkele jaren.
Al deze uitlatingen en ideeën zijn

een vlucht naar voren en lossen
niets op. Ze tasten rechtstreeks het
vertrouwen aan en zullen de mark-
ten chaotischer doen verlopen. Het
afluisterschandaal van verleden
week kwam dan ook goed van pas
om de aandacht af te leiden. Op de
wisselmarkt woedt de wisseloorlog
alweer in volle hevigheid.
Speculanten vangen opnieuw de
aanzienlijke renteverschillen op via
hun carry trades. De geviseerde lan-
den troffen echter de nodige maat-
regelen om de stijging van hun
munten af te remmen. Voorlopig
slagen ze er goed in. De Zuid-
Afrikaanse rand (ZAR) verloor
1,2%, de Braziliaanse real (BRL)
2,2%, de Turkse lira (TRY) 1,7%,
maar ook de Australische (AUD) en
de Nieuw-Zeelandse (NZD) dollars
verloren respectievelijk 1,4% en
2,9%.
Op het rentefront gleden alle rente-
schalen naar beneden met een lichte
vervlakking van de curven als
gevolg. De lange termijnrente daal-
de gemiddeld 10 basispunten
omlaag, dubbel zoveel als de korte-
re. Op de kapitaalmarkt was de
trend positief. Men telde gemiddeld
driemaal meer stijgende waarden

dan omgekeerd. Kwalitatief betere
stukken presteerden beter dan de
andere. Het rommelpapier moest
overal wat terrein prijsgeven.
De activiteit op de primaire markt
hervat langzaam. Er is jammer
genoeg weinig sensationeels voor
de particuliere belegger uitgegeven.
De meeste uitgevers verkiezen aan-
vullende schijven uit te brengen
boven nieuwe uitgiften. De meeste
van hun leningen richten zich
bovendien tot institutionele beleg-
gers.  De EIB (AAA, supranationaal)
biedt 1,31% rendement op 6 jaar met
haar aanvullende schijf in EUR. Dat
is iets minder dan het marktge-
middelde. We verwijzen daarom
naar een andere lening van dezelfde
instelling (alt.1) die er beter uitziet.
Haar nieuwe schijf in ZAR, daaren-
tegen, is keurig geprijsd. Wij verkie-
zen niettemin stukken onder pari
(100%) op de secundaire markt. De
Europese ontwikkelingsbank EBRD
(AAA, supranationaal) verruimt
het bedrag van haar uitstaande
lening met 400 miljoen USD. De
voorwaarden zijn correct. U vindt
echter beter op de secundaire
markt. De lening past alleen voor
hen die de USD effectief benutten. 
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* fysiek leverbaar 1 looptijd 2 coupon 3 prijs 4 rende-
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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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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