
De herfststorm heeft ook wat pannen van
het Europese dak geblazen. De indicator
van de Nationale Bank van België, die het
vertrouwen van de Belgische onder -
nemers meet en erom bekendstaat dat hij
heel vroeg omslagpunten in de conjunc-
tuur kan detecteren, kende in oktober een
dipje na het gestage herstel sinds de lente.
Ook de Duitse IFO-indicator, die bij de
Duitse ondernemers de vinger aan de
pols houdt, en de PMI-indicator voor de
eurozone verloren van hun pluimen.
Alarmerend is dat conjunctuurdipje nog
niet, maar beleggers in Europese aan -
delen houden de verdere evolutie het
beste scherp in de gaten, omdat de aan -
delenkoersen – en vooral de waarderin-
gen – de voorbije maanden een voorschot
hebben genomen op het verdere
Europese herstel. Er moeten straks betere
winstcijfers volgen om het leven van de
Europese beursrally te verlengen.
De lichte aantasting van het Europese
ondernemersvertrouwen gaat niet toe-
vallig gepaard met de gestage klim van
de waarde van de euro. De euro nadert
opnieuw het peil van 1,40 dollar (USD),
dat als een eerste alarmpeil wordt gezien.
Steeds meer Europese bedrijven verwij-
zen naar de sterkte van de euro om de
tegenvallende orders te verklaren. Vooral
voor de zuiderse eurolanden, maar steeds
meer ook voor Frankrijk en België, is een
relatief zwakke euro een must om hun
concurrentiekracht te herstellen. Die lan-
den, en Europa als geheel, rekenen op een
aantrekkende netto-export om de eco -
nomie vooruit te branden. Maar jammer
genoeg hanteert zowat de hele wereld die
exportstrategie. De sterke euro bedreigt
dus het herstel, laat de concurrenten van
buiten de eurozone in hun vuistje lachen
en doet de interne eurospanningen
opnieuw oplaaien. De Franse minister
van Economie Arnaud Montebourg liet al
weten dat de euro te duur, te sterk en een
beetje te Duits is.

Een nieuwe LTRO?
Op korte termijn is de kans groot dat de
euro zijn opmars voortzet. De
Amerikaanse en de Japanse centrale
bank gaan onverminderd door met hun
agressieve en expansieve monetaire
beleid. De Europese Centrale Bank
(ECB) daarentegen haalt bijna geruis-
loos en op automatische piloot de voet
van het gaspedaal. Want terwijl de
Federal Reserve en de Bank of Japan
dollars en yens in het systeem blijven
pompen, onttrekt de ECB euro’s uit de
Europese geldmarkten. Dat komt door-
dat de sterkere banken uit de sterkere
eurolanden vrij systematisch hun lenin-
gen op één en drie jaar (de zogenaamde
LTRO’s) terugbetalen aan de ECB.
Daardoor is het balanstotaal van de
ECB al gekrompen van 3000 miljard
EUR op de piek in de zomer van vorig
jaar naar ongeveer 2300 miljard EUR
vandaag, terwijl het balanstotaal van de
Fed met 85 miljard USD per maand
blijft stijgen. De combinatie van een stij-
gend aantal dollars en een krimpend
aantal euro’s die in omloop zijn op de
internationale geldmarkten, is niet de
enige, maar wel een belangrijke factor
achter de hausse van de euro. 
ECB-voorzitter Mario Draghi kan op de
ECB-vergadering van donderdag 7
november dus niet anders dan rekening
houden met de sterke euro. Vergeet ook
niet dat de kredietverlening aan bedrij-
ven en gezinnen in het eurogebied nog
altijd krimpt, wat van deflatie het grote-
re gevaar maakt in Europa. Dat gevaar
wordt nog versterkt door de dure euro.
Een nieuwe LTRO en/of een verdere
renteverlaging zou dus geen overbo -
dige luxe zijn. Ruim een jaar geleden
kocht Mario Draghi met de zin “Geloof
me, het zal genoeg zijn” een pak tijd en
het begin van het herstel. Een succesvol
vervolg zal geen woorden maar daden
vergen.
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AANKOOP: we kopen 50 aandelen Pernod Ricard tegen maximaal 85,75 EUR en 100 aandelen Yum! Brands tegen openingskoers dinsdag
VERKOOP: we verkopen 750 deelbewijzen Proshares Short QQQ tegen openingskoers dinsdag    

83,28 81,95 70,20 78,16 117,26
116,68 130,77 108,64 110,49 139,97

Wall Street is het Amerikaanse resul-
tatenseizoen goed doorgekomen.
Daarbij gebeurde het weer eens dat
tegenvallend economisch nieuws
door Wall Street als goed financieel
nieuws wordt beschouwd, omdat
het begin van de tapering meer en
meer opschuift naar 2014. De discus-
sie over de Amerikaanse begroting
en het schuldenplafond ligt nog wat
verder in de toekomst, zodat we de
positie in de tracker Proshares Short
QQQ verkopen. Een deel van de 
dollaropbrengsten gebruiken we
meteen om de aankoop van het aan-
deel van Yum! Brands te financieren.

Over Volkswagen waren er de jong-
ste maanden wat twijfels. Vooral
over de rendabiliteit werden vragen
gesteld. Deels door de weerslag van

een negatief artikel in een Duits auto-
magazine op de koers konden we het
aandeel opnemen in de voorbeeld-
portefeuille. Maar de resultaten over
het derde kwartaal hebben al het
scepticisme over de winstgevend-
heid weggenomen, met een sterke
koersreactie tot gevolg. Ondanks de
moeilijke economische omstandig-
heden blijft ook in de eerste negen
maanden sprake van een omzetstij-
ging tot 145,7 miljard EUR voor de
autogroep (was 144,2 miljard EUR).
De bedrijfswinst (ebit) ligt op 8,6 mil-
jard EUR. Dat is weliswaar nog
steeds minder dan de 8,9 miljard
EUR in de eerste drie kwartalen van
vorig jaar, maar er was in het derde
kwartaal wel een toename van 2,3
naar 2,8 miljard EUR. Dat betekent
dat de ebit-marge (doelstelling 2018:

8%) standhoudt op 5,9% (idem eer-
ste jaarhelft), terwijl die vorig jaar in
de periode juli-september was terug-
gevallen tot 4,7%. 

Tegen 8,5 keer de verwachte winst
over dit jaar en 7,5 keer die over vol-
gend jaar en 7 keer de verhouding
tussen de ondernemingswaarde
(ev) en de bedrijfskasstroom 
(ebitda) hebben we hier te maken
met een nog relatief goedkoop
gewaardeerd aandeel. Vandaar het
advies ‘koopwaardig’ (rating 1C). 
Dat niet alle kwartaalresultaten mee-
vallen, zien we bij het Noorse Fred
Olsen Energy (beurs van Oslo;
ISIN-code NO0003089005). De
Noorse speler in de verhuur van
installaties om offshore (diepzee) te
zoeken en te boren naar olie boekte

-16,72%

PNC 1512,50



in de periode april-juni nog betere
cijfers dan verwacht, maar het
bedrijf kon die niet herhalen in het
derde kwartaal, met een omzet van
1,839 miljard Noorse kroon (NOK)
en een bedrijfskasstroom (ebitda)
van 928 miljoen NOK. Het omzet -
cijfer lag nog in de lijn van de
gemiddelde schatting van de ana-
listen (1,845 miljard NOK), maar de
winst landde op 480 miljoen NOK of
7,3 NOK per aandeel. De analisten-
consensus mikte op een winst per
aandeel van 8,41 NOK.
De winst na negen maanden
bedraagt nu 22,3 NOK per aandeel,
te vergelijken met 23,1 NOK per aan-
deel in dezelfde periode van vorig

jaar. De jaarwinst zou in de buurt
van 26 à 27 NOK per aandeel moeten
uitkomen, om de komende twee jaar
richting 40 NOK per aandeel te evo-
lueren. De markt reageerde negatief,
ook en vooral omdat het contract van
het nieuwe platform, de Bolette
Dolphin, met Anadarko Petroleum,
wellicht pas in het eerste kwartaal
van volgend jaar van start gaat. Met
een geschatte koers-winstverhou-
ding van 9 voor 2013 en vooral min-
der dan 7 voor 2015 noteert het 
aandeel goedkoop. Vooral door het
herwonnen groeiperspectief voor
de komende jaren blijven we bij
het advies ‘koopwaardig’ (rating
1B). 
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Overzicht koop- en verkoopintenties

Inside
Marktenindicator

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: bescherming
wordt voorlopig volledig afgebouwd

Thema consumptie middenklasse
opkomende landen
-Alstom: nieuwkomer in de voor-
beeldportefeuille; kwartaalcijfers op
6/11
-Bolloré:dochter Blue Solutions
(elektrische batterijen voor elektri-
sche wagens) wordt naar de beurs
gebracht
-Boskalis: rondt verkoop Dockwise
Yacht Transport af; kwartaalcijfers
op 15/11
-Casino: Franse retailer overtuigt
met de omzetcijfers over het derde
kwartaal
-Michelin: kwartaalupdate in lijn van
de verwachtingen
-Standard Chartered: Britse bank
haalt 90% van haar inkomsten uit
Azië en Afrika; nieuwkomer

-Volkswagen pref.: vooral de verbe-
terde rendabiliteit deed de koers na de
bekendmaking van de derdekwartaal -
cijfers opveren

Thema (alternatieve) energie
-Areva: won mee het contract voor
bouw nucleaire centrale in England
-Fred Olsen Energy: uitstel start
Bolette Dolphin woog op koers
-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: Argentijnse verkie-
zingen leiden tot forse nederlaag voor 
huidige beleid, maar de meerderheid in
Argentijnse Senaat is niet gebroken; 
vandaar negatieve koersreactie, maar poli-
tiek moet zich toch aanpassen en Taca

Taca-project blijft perfect verkoopbaar
-Lyxor Gold Bullion: goudprijs stabi-
liseert; 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 is benieuwd
naar update derde kwartaal op
13/11

Thema vergrijzing
- Sanofi: kwartaalcijfers laten vanaf
september weer stijgende verkopen zien
- Thrombogenics: Britse controle -
autoriteiten bevelen terugbetaling
Jetrea aan; update derde kwartaal op
7/11 
- Tubize (fin): tradingupdate UCB
lag in lijn van de verwachtingen
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Aandelen België
21,68 EUR 

KOPEN OP CORRECTIE 2B
BELGACOM
Nog geen klaarheid over dividend

Belgacom kwam de voorbije weken
en maanden vaak in het nieuws met
zaken die weinig of niets te maken
hadden met de operationele activitei-
ten van het telecombedrijf. De positie
van CEO Didier Bellens wankelt en
ook een afbouw van de overheids -
participatie (nu nog 53,5%) is niet
langer taboe. Belgacom was de voor-
bije jaren nochtans een melkkoe voor
de overheid, die vorig jaar naast het
gewone dividend van 2,18 EUR per
aandeel ook een uitzonderlijk divi-
dend van 0,31 EUR per aandeel
opstreek. 
Voor dit jaar is de situatie een stuk
onzekerder. Beleggers waren
gewoon dat het management bij de
publicatie van de jaarresultaten een
eerste indicatie gaf over het dividend
van het lopende boekjaar. Dat
gebeurde dit jaar niet. Verscheidene
analisten verlaagden dan ook hun
dividendprognose, waardoor het
aandeel in vrije val ging en het laag-
ste niveau ooit bereikte. Bij de
bekendmaking van de halfjaarresul-
taten liet topman Bellens nog tussen
de regels verstaan dat het dividend
op hetzelfde peil als vorig jaar
gehandhaafd zou blijven. Beleggers
en analisten hadden gehoopt op een
bevestiging naar aanleiding van het
rapport over het derde kwartaal,
maar die kwam er niet. Belgacom zal
op 6 december wel het klassieke, tus-
sentijdse dividend van 0,5 EUR per
aandeel uitkeren, wat de overheid
90,5 miljoen EUR zal opleveren. Over
de volledige uitkering blijft het dus
gissen. De raad van bestuur is er
blijkbaar nog niet uit welk bedrag
aan de algemene vergadering wordt
voorgesteld. Misschien wordt in
februari, bij de jaarresultaten, een tip-
je van de sluier opgelicht. 
Vrijwel alle Europese telecombedrij-
ven hebben dit jaar fors in het divi-
dend gesnoeid of dit zelfs helemaal
afgeschaft (Mobistar). Dat komt door-
dat, naast de omzet en de winst, ook
de vrije kasstromen onder druk
staan. Het derde kwartaal was in dat
opzicht een lichtpunt, want de vrije
kasstroom steeg op jaarbasis met
10%, tot 274 miljoen EUR. Na drie

kwartalen in 2013 ligt de vrije kas-
stroom wel nog 24% lager dan in
dezelfde periode een jaar eerder. Dat
is niet zo gunstig, want in regel wordt
het dividend van een bedrijf groten-
deels gefinancierd door de vrije kas-
stroom. De omzet daalde in het derde
kwartaal met 3,2% op jaarbasis, tot
1,57 miljard EUR. Na drie kwartalen
ligt de groepsomzet 1,7% lager dan
in 2012. Dat sluit aan bij de prognoses
van het management, die voor dit
jaar uitgaan van een omzetdaling
met 1 tot 2%. 
Eens te meer moest Belgacom Inter -
national Carrier Services of BICS de
meubelen redden. Die afdeling
kwam recentelijk uitgebreid in het
nieuws wegens een spionageschan-
daal, waar de Britse geheime dienst
bij betrokken was. BICS levert zoge-
noemde carrierdiensten (afhande-
ling van internationale telefoonge-
sprekken) en zag de omzet met 3,1%
toenemen (4,2% sinds het jaarbegin). 

Belgacom had het voorbije kwartaal
geen operationele verrassingen in
petto, maar het gebrek aan commu-
nicatie rond het jaardividend werd
door sommigen wel als een excuus
gebruikt om een deel van de recente
koersklim te verzilveren. Na het
bereiken van het dieptepunt eind juli
steeg het aandeel in de drie volgende
maanden immers met bijna 40%.
Operationele groei zit er dit jaar niet
in, en dat zal in 2014 evenmin het
geval zijn. Het komt er voor Belga-
com op aan de schade te beperken en,
indien mogelijk, de winstgevendheid
te verhogen. Het is overduidelijk dat
de aantrekkingskracht van Belga-
com als aandeel staat of valt met het
dividend. Meer dan waarschijnlijk
zal er, gezien de aandeelhouderstruc-
tuur en de daarmee gepaard gaande
politieke druk, niet al te fors worden
gesnoeid in het dividend. Met de ver-
kiezingen in aantocht kan bovendien
ook de (gedeeltelijke) verkoop van
de overheidsparticipatie opnieuw
op de politieke agenda komen. Na
de forse stijging sinds de zomer ver-
lagen we de rating naar ‘kopen op
correctie’ (rating 2B). 
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Aandelen België
40,31 EUR

AFBOUWEN4C
TELENET
Overnamespeculatie is terug

Na het mislukte overnamebod van
Liberty Global op Telenet bleef het een
hele tijd vrij stil rond de Belgische
kabelgroep. Het Amerikaanse moe-
derbedrijf ligt daar niet echt wakker
van, want dankzij het lopende
inkoopprogramma van eigen aan -
delen wordt de participatie vanzelf
groter. Toch twijfelt niemand eraan
dat Liberty eerder vroeg dan laat een
nieuwe poging zal ondernemen. De
kabelgroep wil haar Europese parti-
cipaties op termijn doen samensmel-
ten, om op die manier synergievoor-
delen te verkrijgen en een sterkere
marktpositie te hebben. Voor een
nieuw bod op Telenet is het nog te
vroeg, want dat kan wettelijk pas van-
af januari. 
Ook Ziggo, zeg maar het Nederlandse
Telenet, kreeg een overnamebod van
Liberty Global. De Amerikanen kre-
gen vorige maand ruim 1 miljard USD
in kassa, na de verkoop van Chellome-
dia. In dat dochterbedrijf waren de
internationale themazenders van de
groep ondergebracht. De Ameri -
kanen willen dat geld blijkbaar
gebruiken om hun marktpositie in
Europa verder uit te bouwen. Liberty
had al een belang in Ziggo en wilde
ook de resterende aandelen in handen
krijgen. Net zoals bij Telenet lagen ook
hier de bestuurders dwars. Meer dan
waarschijnlijk sluit het bod aan bij de
ambitie van Liberty om één groot Bel-
gisch-Nederlands kabelbedrijf te creë-
ren. Ziggo zou dan worden samenge-
voegd met UPC en Telenet. 
Het is duidelijk dat het fusieproject
om kostenbesparingen draait. De
inkomsten van de klassieke telecom-
bedrijven staan immers zwaar onder
druk. Door de opkomst van de sociale
media en een nieuwe generatie
mobiele toestellen wordt op andere
manieren gecommuniceerd dan vroe-
ger. Daarnaast is er de impact van de
regelgeving, die lagere tarieven
oplegt. Aan de uitgavenzijde moeten
de operatoren blijven investeren in
hun netwerken om ze sneller te
maken. Telenet houdt in die uitdagen-
de marktomgeving goed stand. Dat
heeft het bedrijf te danken aan een
doorgedreven kostencontrole en het

gediversifieerde aanbod van vaste en
mobiele telefonie, breedbandinternet
en digitale televisie. 
De groepsomzet steeg in het derde
kwartaal met 11,7%, tot 410,3 miljoen
EUR. De bedrijfskasstroom (ebitda)
kwam 8,4% hoger uit, op 219,1 mil-
joen EUR. Door lagere marketing -
uitgaven klom de marge op kwartaal-
basis van 53 naar 53,4%. Na drie
kwartalen in 2013 is het duidelijk dat
de jaarcijfers aan de bovenkant van de
prognoses zullen uitkomen. Die prog-
noses gingen uit van een omzetstij-
ging met 10 tot 11% en een klim van
de ebitda met 7 tot 8%. De groei van
het aantal mobiele klanten verliep iets
trager dan verwacht, maar de ARPU
of gemiddelde omzet per gebruiker
steeg dit jaar al met 15%, tot 31,2 EUR.
Verwacht wordt dat Telenet, dat voor
zijn mobiele aanbod het netwerk van
Mobistar gebruikt, kan meeprofiteren
van de uitrol van het 4G-netwerk vol-
gend jaar. 
De vrije kasstroom bedraagt sinds
begin dit jaar 102,4 miljoen EUR, bijna
een kwart minder dan vorig jaar. Dat
kan worden verklaard door de uitke-
ring van een uitzonderlijk dividend
eerder dit jaar. Op het einde van het
derde kwartaal lag de schuldgraad
van Telenet op 4 keer de ebitda. Dat is
op zich vrij hoog, maar wel ruim
binnen de limieten die met de schul-
deisers werden afgesproken.

De operationele gang van zaken bij
Telenet stond de voorbije weken in de
schaduw van de opgeflakkerde over-
namekoorts rond het aandeel. We ver-
wachten op korte termijn daarover
geen nieuws, omdat Liberty wettelijk
pas vanaf 18 januari een nieuw bod
mag uitbrengen. Dan nog valt het af te
wachten of de Amerikanen hun pijlen
niet eerst op de Nederlandse markt
richten. Telenet kan vooralsnog een
hoger dan gemiddelde groei voorleg-
gen, maar de margedruk in 2014 lijkt
onvermijdelijk. Tegen 25 keer de ver-
wachte winst is het aandeel ook
duur. Wie wil speculeren op een
nieuw bod van Liberty, wacht daar-
om het beste een terugval af. Afbou-
wen (rating 4C). 
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Aandelen België
23,75 EUR 

KOOPWAARDIG1B
VRANKEN POMMERY
Opborrelende koers

De afgelopen jaren was het vaak
anders, maar Vranken-Pommery
Monopole (genoteerd op NYSE Euro-
next Parijs; 212 miljoen EUR beurska-
pitalisatie; ISIN-code FR0000062796)
boekte een beter dan verwachte
omzetcijfer over het derde kwartaal.
De omzet bedroeg 66 miljoen EUR,
een stijging met 3,5 miljoen EUR of
5,6% in vergelijking met het derde
kwartaal van 2012. Als we enkel de
verkoop van merkproducten bekij-
ken, zonder de sterk afgebouwde ver-
koop van merkloze wijnen tegen lage
winstmarges, bedraagt de omzetstij-
ging zelfs 21,1% (61,3 miljoen EUR
tegenover 50,6 miljoen EUR).
Onder de merkproducten was er een
opvallend sterke stijging van de
champagneverkoop (+27%). Vran-
ken-Pommery is, na de luxeketen
LVMH, de grootste speler op de cham-
pagnemarkt met beroemde merken
als Vranken, Pommery, Demoiselle,
Charles Lafitte en Heidsieck & Co. De
hardnekkige recessie in Europa zette
de champagnemarkt onder druk, met
in 2012 een daling van de markt met
5%. Ook Vranken-Pommery kon de
dalende trend niet ontwijken (-4,7%
omzet in champagne in 2012), maar
het weigerde het kwaliteitslabel van
de sterke merken te ondergraven
door prijskortingen toe te kennen. Dat
beleid lijkt in 2013 te lonen, want na
negen maanden is de omzet in cham-
pagne met 9,6% gestegen, tot 117,5
miljoen EUR. 
De groep is ook marktleider in rosé-
wijnen, onder meer door de over -
name in 2009 van de vennootschap
Camarguaise de Participations, de eige-
naar van Domaines Listel, een van de
grootste wijngebieden van Europa
met ongeveer 3800 hectare (ha) grond,
waarvan 2000ha wijngaard, inclusief
Chateau de Villeroy. De roséwijnen zet-
ten een prima derde kwartaal neer
met een 16,5% hogere omzet van 14,8
miljoen EUR. Na negen maanden
bedraagt de omzet in roséwijnen 41,8
miljoen EUR, tegenover 39,1 miljoen
EUR vorig jaar (+6,9%). Een kleiner
deel van de omzet wordt behaald via
de verkoop van port, met als topmer-
ken Rozès en Sao Pedro. Die deden het

in het derde kwartaal minder goed
(3,2 miljoen EUR omzet; -15,8%), wat
na negen maanden resulteerde in een
stabiele omzet van 9,6 miljoen EUR.
Onder invloed van de sterke vermin-
dering van de verkoop van merkloze
wijnen is er op groepsniveau na negen
maanden een daling van de omzet
met 5,4%, van 188 miljoen EUR tot
177,9 miljoen EUR. In het eerste
semester bedroeg die daling nog
10,8%. De omzet van de merkproduc-
ten steeg in de eerste zes maanden
met 2,2% (107,6 miljoen EUR tegen -
over 105,9 miljoen EUR). Dankzij het
sterke derde kwartaal is de stijging
opgelopen tot 8,3%, of 168,9 miljoen
EUR tegenover 155,9 miljoen EUR in
2012. Winstcijfers kregen we traditio-
neel niet voor het derde kwartaal,
maar uit de halfjaarcijfers blijkt dat,
ondanks 10,8% minder omzet, de
bedrijfswinst (ebit) steeg met 0,7%, tot
8,5 miljoen EUR. De ebit-marge steeg
van 6,7% in de eerste jaarhelft van
2012 naar 7,6% dit jaar. 
Vranken-Pommery begint de vruch-
ten te plukken van zijn investeringen
in logistieke en productieverbeterin-
gen en van het vorig jaar overge -
nomen Bissinger & Co.De groep werkt
aan een verlaging van zijn schulden-
positie – die traditioneel hoog is in de
sector, gezien de voorfinanciering van
de uitgebreide voorraden – door het
afstoten van niet-strategische activa.
Via de uitgifte van twee obligaties, in
totaal 175 miljoen EUR, werd de
schuldpositie dit jaar meer gediversi-
fieerd. Vranken-Pommery is opti-
mistisch dat het zijn verkoopdoelstel-
lingen voor 2013 kan realiseren. Het
betaalde in juli een brutodividend van
0,80 EUR per aandeel.

Sinds we het aandeel na de kapitaal-
verhoging eind 2012 weer oppikten,
kon de koers met 25% herstellen. De
goede prestaties van de merkproduc-
ten doen het beste verhopen voor het
cruciale vierde kwartaal en de 
bijbehorende winstontwikkeling.
Ondanks het mooie herstel zien we
voldoende koerspotentieel om het
advies ‘koopwaardig’ te handhaven
(rating 1B). 
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Aandelen VS
35,56 USD 

HOUDEN3B
MICROSOFT
Strategische heroriëntatie gaat verder

De meeste grote Amerikaanse tech-
nologiebedrijven presteerden opval-
lend goed in het derde kwartaal, op
enkele uitzonderingen na. Ook
Microsoft mag worden bijgeschre-
ven in het rijtje van de aangename
verrassingen. Microsoft schakelde
voor het pas afgelopen kwartaal, het
eerste van het nieuwe fiscale boek-
jaar 2014, sneller dan verwacht over
op een nieuwe financiële rapporte-
ring. Die omschakeling sluit aan bij
de grootscheepse hervorming die
deze zomer werd aangekondigd.
Microsoft wil zijn afhankelijkheid
van software voor de pc-markt ver-
minderen en zich de komende jaren
heroriënteren naar hardware en
diensten. Een eerste belangrijke stap
in die vernieuwing vond al plaats in
september, toen de groep de onder-
delen apparaten en aanverwante
diensten (gsm’s en smartphones) en
de bijbehorende intellectuele eigen-
dommen van Nokia overnam voor
een bedrag van ongeveer 7 miljard
USD. 
Voortaan is Microsoft gestructureerd
rond twee divisies: Devices & Consu-
mer en Commercial. De eerste afde-
ling omvat alle producten die direct
of indirect aan consumenten worden
verkocht. Het gaat daarbij om soft-
ware (Windows, Office), maar ook om
hardware zoals de Surface-tablet en de
Xbox-spelconsole. Software voor
bedrijven en aanvullende diensten
behoren tot de Commercial-afdeling.
Niet alle analisten en investeerders
zijn overtuigd van het nieuwe
bedrijfsmodel, maar Microsoft
presteerde wel beter dan verwacht en
pakte bovendien uit met optimisti-
sche voorspellingen voor het lopende
kwartaal. 
Tussen juli en september steeg de
groepsomzet met 16%, tot 18,53 mil-
jard USD, wat ongeveer 700 miljoen
USD beter is dan verwacht. De ope-
rationele winst klom 19% hoger tot
6,33 miljard USD. Netto bleef er 17%
meer over dan een jaar eerder (5,24
miljard USD of 0,62 USD per aan-
deel). Devices &Consumer zag zijn
omzet met 4,2% aandikken. Micro-
soft doet daarmee relatief beter dan

de pc-markt in haar geheel. Het
resultaat kon nog beter zijn, als China
het niet had laten afweten met een
daling van 17%. De groep ziet de pc-
verkopen de komende maanden sta-
biliseren. In het hardwaresegment
misten de prijsverlagingen bij de Sur-
face hun impact niet. Tijdens de ver-
slagperiode verdubbelde de omzet
van de Surface tot 400 miljoen USD.
Op 22 oktober stelde Microsoft ook
de opvolgers voor, de Surface 2 en
Surface Pro 2, die nog iets gebruiks-
vriendelijker zouden zijn, maar voor-
al minder energie verbruiken. Op 22
november is het de beurt aan de Xbox
One. Die vernieuwde spelconsole
komt er net op tijd voor de belangrij-
ke eindejaarverkopen.
De divisie Commercial kon een
omzetstijging met 9,8% voorleggen.
De verkoop van serversoftware
(+12%) deed het erg goed en ook
Office (+11%) presteerde bovenge-
middeld goed. Bemoedigend is dat
de omzet uit clouddiensten, waarop
Microsoft de voorbije kwartalen
zwaar heeft ingezet, het voorbije
kwartaal ruim verdubbelde. Ook de
licentie-inkomsten namen met 7,3%
toe. Vroeger zag Microsoft telkens
een piek in de omzet als een nieuwe
upgrade werd gelanceerd. Door die
naar de cloud te verhuizen en dus
aan te bieden via het internet, wor-
den de inkomsten meer in de tijd
gespreid. De advertentie-inkomsten
stegen het voorbije kwartaal met
47%. Zoekmachine Bing zag haar
marktaandeel in de Verenigde Staten
met 2,1% aandikken, tot 18%. Micro-
soft keerde ook 3,8 miljard USD uit
aan de aandeelhouders en sloot het
kwartaal af met 81 miljard USD aan
liquiditeiten.

Toch mogen we stellen dat Microsoft
een goed kwartaal achter de rug
heeft. Met een klim van 30% sinds
het jaarbegin presteert Microsoft
even goed als de Nasdaq. Het aandeel
noteert tegen 13 keer de verwachte
winst, maar de enorme cashberg en
het vrij gulle uitkeringsbeleid moe-
ten ook in rekening worden gebracht.
Voorlopig te behouden (rating 3B). 



Wat doe je als een beleid niet de
gewenste resultaten oplevert? Je ver-
andert van beleid, zou ieder normaal
mens antwoorden. Niet zo in econo-
mische zaken, en nog minder in
financiële. Als het niet lukt, dan ligt
de fout elders. Dat de jarenlange
monetaire expansie van de Federal
Reserve (Fed) de reële economie niet
heeft opgepept, komt volgens de
Amerikaanse centrale bank doordat
andere landen hun economie niet
voldoende hebben opengesteld voor
Amerikaanse producten. De pijlen
van de Fed zijn gericht op Duitsland,
Japan en China.
De Fed verwijt die landen dat ze het
overschot op hun handelsbalans niet
snel genoeg reduceren. Ze durft ook
te beweren dat ze hun munt kunst-
matig devalueren. Het verwijt is
moeilijk aanvaardbaar. De euro
(EUR) versterkte het hele jaar door
tegenover de dollar (USD). In Japan
probeert de overheid de conjunctuur
met uiterst soepele monetaire ingre-
pen aan te zwengelen. En China
heeft zijn munt, de yuan (CNY),
gekoppeld aan de USD, zodat daar
voor de Verenigde Staten geen voor-
of nadeel uit kan voortspruiten. De
uitlating van de Fed is veeleer teke-
nend voor de onmacht van de mone-
taire autoriteit.
Alle landen proberen de voordelen
die ze nog hebben, te handhaven.
Sommige slagen daar gemakkelijker
in dan andere. Daarbij springt in het
oog dat de markten allesbehalve
betrouwbaar zijn. Na het schandaal
rond de Libor (de interbancaire ren-
te) blijkt nu ook dat de vooraan-
staande banken die de wisselmarkt
beheersen, de wisselkoersen fors
manipuleren. Zonder manipulaties

hadden de betalingsbalansen er mis-
schien gezonder uitgezien. 
De Libor en aanverwante rentetarie-
ven bepalen de rentevergoedingen
van talrijke producten en contracten,
goed voor een markt van om en bij
de 500.000 miljard USD. Op de
wisselmarkt wordt dagelijks voor
zowat 5300 miljard USD gewisseld.
Vanzelfsprekend heeft zo’n bedrag
weinig te maken met commerciële
verrichtingen. Ter vergelijking: het
bruto binnenlands product (bbp)
van de Verenigde Staten bedraagt
iets meer dan 16.000 miljard USD, of
drie keer de dagomzet van de wissel-
markt. Die markt is in handen van
enkele grootbanken: Barclays Bank,
Citibank, Crédit Suisse, Deutsche
Bank, JP Morgan Chase, Royal Bank
of Scotland en UBS. De andere spe-
lers zijn onbenullig en fungeren

meestal als tegenpartij van die gro-
ten.
Wisselkoersen beïnvloeden echter het
wel en het wee van de handelsbetrek-
kingen. Als banken vrij zijn om de
koersen naar believen te bepalen,
zoals ze het eigenlijk met alle koersen
doen, heeft het weinig zin een secure
monetaire politiek te voeren. Die
wordt gekelderd als ze de banken niet
goed uitkomt. Een Amerikaanse pro-
cureur, Jacob Frenkel, stelde onlangs de
vraag waarom JP Morgan Chase
bereid was een boete van 13 miljard
USD te betalen om allerhande mani-
pulaties met hypotheken te sepone-
ren en ze niet liever voor de rechter
kwam. Hij meende dat de bank de
schadevergoeding tot 3 miljard zou
kunnen beperken. Het antwoord op
zijn vraag ligt nochtans voor de hand.
JP Morgan heeft vermoedelijk heel
wat meer te verdoezelen dan waar
het voor werd gedagvaard. Een pro-
ces zou andere zaken aan het licht
brengen en de boete fors doen
oplopen. Liever nu 13 miljard spen-
deren dan grotere sommen later. De
houding zegt veel over de mentaliteit
die in het geglobaliseerde bankwezen
heerst.
De opeenvolgende schandalen
waarbij de grootste banken betrok-
ken zijn, tonen aan dat ze niet langer
gemachtigd mogen blijven om de
prijzen te bepalen op de markten
waar ze als markthouders optreden.
Wil men elke vorm van manipulatie
van de prijsvorming beletten, dan
moet men dringend de fixing herin-
voeren. Dat is de enige manier om
het evenwicht tussen de vraag en
het aanbod te bewerkstelligen.
Vandaag leidt elke transactie tot zijn
eigen koerszetting, die van de
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markthouder. Er is geen evenwicht
tussen vraag en aanbod meer. Dat
Angelsaksische systeem, geërfd na
de Big Bang van 1986, bevordert alle
vormen van speculaties. De fixing
schakelt het overgrote deel ervan
uit. Iedereen zou daarbij gebaat zijn,
behalve de grootbanken natuurlijk.
Een bewijs van zulke koersmanipu-
laties kregen we de afgelopen week.
Volgens Eurostat is de gemiddelde
inflatie van de Europese Unie terug-
gevallen tot 0,7%. Speculanten ver-
wachten nu dat de Europese
Centrale Bank (ECB) haar tarieven
verder zal verlagen, zelfs tot in het
negatieve, om een depressie te ver-
mijden. Met zo’n vooruitzicht kel-
derde de EUR op de wisselmarkt.
Hij gaf niet minder dan 2 % prijs
tegenover de USD en verloor terrein
tegenover zo goed als alle andere
munten. Donderdag weten we of de
ECB haar belangrijkste tarieven zal
verlagen. Inmiddels laait de wissel-
oorlog opnieuw op. Geen al te beste
manier om uit de crisis te komen.

De zenuwachtigheid was op alle
markten voelbaar. De banken boeten
elke dag aan prestige in. Hun effec-
ten leden dan ook het meest. Op de
kapitaalmarkt verloren ze overal ter-
rein in alle munten. Het bedrijfs -
papier, zelfs het rommelpapier, en
zeker het supranationale profiteer-
den het meest. Ze klommen overal.
De winsten waren erg verspreid. De
officiële renteschalen verstrakten
lichtjes – de langetermijnrente steeg
sneller dan de korte – terwijl de tarie-
ven op de internationale obligatie-
markt veeleer neerwaarts neigden.
De bewegingen bleven weliswaar
beperkt.
Op de primaire markt pakken de
meeste uitgevers nog altijd uit met
bijkomende schijven. Er komen ook
meer en meer obligaties uit met een
veranderlijke coupon – een teken dat
de emittenten een renteverhoging
verwachten. Zwakkere bedrijven
brengen ook meer en meer PIK-obli-
gaties (payment in kind) uit. Dat zijn
stukken waarbij de emittent zich het

recht toekent om de coupon ofwel in
speciën ofwel met aanvullende stuk-
ken te vergoeden. De meeste van die
uitgiften richten zich tot institutio -
nele beleggers.
De particuliere belegger vindt mis-
schien zijn gading bij de twee uitgif-
ten op naam van KBC Ifima (A-).
Zoals gewoonlijk zal hun bedrag
afhangen van hun succes bij de
beleggers. De vijfjarige in EUR biedt
0,78% meer dan het marktgemiddel-
de, wat vrij krap is. De emissie in
NOK daarentegen is keurig geprijsd.
Toch bevelen we ze niet aan, omdat
het bedrag ontoereikend zal blijven
om een vlotte handel in die stukken
te waarborgen. De twee uitgiften in
EUR van IBM (AA-) zijn vrij scherp
geprijsd. Beide stukken zullen in
New York noteren. De nieuwe schijf
van de EIB (AAA, supranationaal) in
Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) is
goedkoper op de secundaire markt
(alt. 2). Dat stuk is geschikt voor wie
een wisselverlies goed te maken
heeft.
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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

Bron REMES POWERED BY COMPUGRAPHICS

Nieuwe uitgiftes (primaire markt)

2

Bestaande uitgiftes (alternatieven op de secundaire markt)m

1

1
2
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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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Vrijdag krijgt u het 2de deel van de checklist (Amerikaanse aandelen & selectie rest van de wereld).
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