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D e vraag naar Amerikaanse
aandelen evolueert tussen
bedrijven en investeerders op

een tegenstrijdige manier, die zelfs
geen voorgaande heeft. Het zijn in
de eerste plaats de inkopen van eigen
aandelen die de lopende stierenmarkt
in het achtste jaar hebben gebracht.
In het eerste kwartaal van het jaar
werd naar schatting voor 165miljard
USD ingekocht door de bedrijven in
de Standard & Poor’s500-index, de
500 belangrijkste Amerikaanse beurs-
genoteerde ondernemingen. Daar-
mee wordt het recordcijfer van het
vierde kwartaal van 2007 zowat
geëvenaard.
Die koopwoede staat in schril con-

trast met de verkopen van beleggings-
fondsen en trackers (ETF’s) door indi-
viduele en professionele beleggers.
Het gaat om bedragen tussen 50 en
60miljard USD, een van de hoogste
cijfers ooit. Analisten wijzen vooral
op het risico dat die inkoop van eigen
aandelen deels gefinancierd worden
met geleend geld, geholpen door de
extreem lage rentevoeten als gevolg
van het ultrasoepele monetaire beleid.
Het geld wordt niet geleend om inves-
teringen te doen en voor toekomstige
groei te zorgen, maar om via de inkoop
van eigen aandelen de winst per aan-
deel op te krikken.
De Amerikaanse bedrijven uit de

S&P500-index worden al drie kwar-
talen geconfronteerd met dalende win-
sten, zodat we over een winstrecessie
spreken. Bovendien vrezen analisten
aan het begin van het Amerikaanse
resultatenseizoen dat ook in het eerste
trimester van 2016 de winsten op jaar-
basis voor de S&P500-index gedaald
zijn, mogelijk zelfs met 8% gemiddeld.
Dat is wel de reden waarom de groei

van de inkopen van eigen aandelen
aan het vertragen is.

Bedrijfswinsten onder druk
Dat inkoopprogramma’s van eigen

aandelen deels de drijvende kracht
zijn op Wall Street, blijkt ook uit het
volgende feit: tijdens de black-out –
de periode waarin het verboden is of
wordt beperkt om in aandelen te han-
delen, als gevolg van de publicatie
van de kwartaalcijfers – lieten de inde-
xen op kwartaalbasis het afgelopen
jaar de zwakste prestatie optekenen.
Voor strategen is het duidelijk dat

de huidige situatie met een zo’n over-
wicht van de bedrijven die eigen aan-
delen inkopen niet houdbaar is. Ofwel
komen de volgende maanden de
investeerders terug naar de aankoop-
zijde en worden ze weer nettokopers
van aandelen, aandelenfondsen of aan-
delen-ETF’s. Ofwel dreigt een nieuwe
correctie, omdat de onder nemingen
het huidige ritme van de inkopen meer
dan waarschijnlijk niet zullen aanhou-
den, gezien de neerwaartse evolutie
in de bedrijfswinsten.
Want ook in de voorbije decennia

zagen we het terugschroeven of stop-
zetten van de inkoopprogramma’s
van eigen aandelen, zodra de bedrijfs-
winsten onder druk kwamen. Als dat
proces op gang komt, zet het zich
doorgaans gedurende een zekere ter-
mijn door. Gemiddeld is er tussen de
piek van de inkopen en de bodem een
terugval met 62% van de ingekochte
bedragen. Het is duidelijk dat, als dat
fenomeen zich de komende tijd zou
herhalen, ook Wall Street aan het
schuiven gaat en de cruciale steun-
zone 1700 à 1800 punten voor de
S&P500-index weer zwaar onder druk
komt. �
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Na zes donkere weken in 2016
hebben de westerse aandelen-
markten zich de voorbije twee

maanden fraai hervat. De minder sterk
gezakte Amerikaanse beurzen staan
zelfs weer op winst sinds het jaarbegin.
Voor de meeste Europese indexen,
zoals de Eurostoxx50- en de Stoxx600-
index, is het nog niet zover.
We komen weer op cruciale niveaus

– de S&P500-index staat vlak bij een
historische piek – en dan is het even
kijken naar de markttechnische indi-
catoren. Die wijzen allemaal in de rich-
ting van het einde van de herstelbe-
weging, veeleer dan dat de voorbije
sterke periode het begin van een
nieuwe forse opwaartse beweging zou
zijn. Die signalen dat de herstelbewe-
ging stilaan achter de rug is, doen ons
de bescherming verder opdrijven,
waarbij we eerst weer onze positie in

Lyxor Eurostoxx50 short verhogen.
Daarnaast stellen we vast dat, na

goud, ook de zilverkopers in gang zijn
geschoten. Zoals eerder aangekondigd
(zie strategie in nummer 16A), gaan
we daarop inspelen door een positie
op te bouwen in iShares Silver Trust
(ticker SLV, Isin-code US46428Q1094;
zie ook Derivaten in nummer 16B).
Intussen is het dividend van Silver
Wheaton verrekend.

Sipef: jaarverwachtingen
verhoogd
De plantagegroep Sipef rapporteerde

vorige week beter dan verwachte pro-
ductiecijfers over het eerste kwartaal.
De palmolieproductie bedroeg 66.447
ton, een stijging met 9,76% tegenover
het eerste kwartaal van vorig jaar. De
productie uit vruchten van de eigen
plantages steeg met 9,57%, tot 53.276

ton, en die uit vruchten ingekocht bij
derden met 10,5%, tot 13.171 ton. De
productie werd nochtans negatief
beïnvloed door de aanhoudende effec-
ten van weerfenomeen El Niño, maar
de natuurlijke groei van de jonge plan-
tages van UMW en TUM in Noord-
Sumatra (productie +54%, tot 8129
ton) compenseerden de 3,3% lagere
productie bij Tolan Tiga. Bovendien
leidden de lagere neerslag in Papoea-
Nieuw-Guinea (PNG) tot minder pro-
ductieonderbrekingen, waardoor de
productie er met 11% toenam, tot
28.575 ton.
Sipef verwacht toenemende produc-

tievolumes in het tweede en het derde
kwartaal, vanwege het afzwakkende
effect van El Niño. Het prijsherstel van
de palmolie – van 570USD per ton in
januari naar 725USD eind maart –
werd gebruikt om 39% van de ver-

Herstelbeweging op laatste benen

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index (**)

Sinds 1/1/2016 Sinds 1/1/2014
+ 1,3% – 1,9%
 – 2,3% + 0,2%

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

Aankoop: we kopen 125 deelbewijzen Lyxor Eurostoxx50 Short (bij) tegen maximaal 24 EUR en 200 deelbewijzen van iShares Silver Trust
tegen openingskoers dinsdag
Verkoop: -
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wachte jaarproductie tegen gemiddeld
681USD per ton te verkopen, een
daling met 92USD per ton tegenover
dezelfde periode vorig jaar. De rub-
berprijzen konden voor het eerst in
jaren wat herstellen, en Sipef verkocht
tot nu 49% van zijn verwachte jaar-
productie tegen 1267USD per ton. Dat
betekent wel nog altijd een daling met
19,6% vergeleken met hetzelfde
moment vorig jaar.

Dankzij de zwakke lokale munten
in Indonesië en PNG blijven de pro-
ductiekosten gelukkig onder controle.
De geplande uitbreidingen van de
plantages, vooral in Musi Rawas, wor-
den gestaag voortgezet. De jaarver-
wachtingen werden opgetrokken van
een lichte daling tegenover 2015 naar
een mogelijke evenaring of licht over-
treffen. De nettowinst 2015 lag bijna
60% lager dan in 2014. Het bruto -
dividend daalt dan ook naar 0,6EUR
per aandeel, tegenover 1,25EUR per
aandeel in 2015. We zien in de ver-
hoogde jaarverwachtingen een beves-
tiging van onze stelling dat we een
meerjarige winstbodem hebben
bereikt. We schrapten ons recente
kooporder na de koerssprong dankzij
een koopadvies van Degroof Peter-
cam. We blijven evenwel op vinken-
slag (rating 1B). �

OVERZICHT KOOP- EN VERKOOPINTENTIES PER THEMA

Bescherming
� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short: positie
wordt verder uitgebouwd, ter
bescherming van resterende Europese
aandelenposities, want herstelbeweging
beurzen lijkt afgelopen (update)

� Proshares Short qqq: inverse tracker op
Nasdaq speelt in op verwachte daling
van de technologiebeurs, gezien de hoge
waardering; positie wordt verder
uitgebouwd (update)

Consumptie middenklasse opkomende
landen

� Barco: tradingupdate Q1 gaf hogere
omzet dan verwacht; positieve
koersreactie (update)

Energie
� Uranium Participation: onderwaardering
van 7% tegenover intrinsieke waarde

� Velcan: na het on hold zetten van de
ontwikkeling van het SukaRame-project
loopt ook het Meureubo 2-project in
Indonesië serieuze vertraging op;
kondigde interesse aan voor zonne-
energieprojecten

Goud en metalen
� Franco-Nevada: uitstekende jaarcijfers
leidde tot nieuwe historische
recordkoers; resultaten Q1 op 3 mei

� Market Vectors Gold Miners ETF:
goudmijnen excelleren tot nog toe in
2016 door trendommekeer goudprijs als
gevolg van twijfels over impact uiterst
soepel monetaire beleid centrale banken
op economische groei (update)

� Silver Wheaton: koers maakt
inhaalbeweging in navolging van
zilverprijs tegenover het goud (update)

� SPDR Gold Shares: goudtracker; goud
weer in stierenmarkt; opbouw positie is
afgerond, want positie aan bovenkant
vooropgestelde vork van 5 à 10% van de
voorbeeldportefeuille

� Umicore: jaarresultaten erg positief
onthaald; tradingupdate Q1 op 26 april

Landbouw
� Potash Corp.: prijsstijging granen
brengt landbouwaandelen terug in de
gratie; resultaten Q1 op 28 april
(update)

� Sipef: presenteert een mooie
productiegroei in Q1 (zie boven)

� Syngenta: tradingupdate Q1 in lijn met
verwachtingen, weldra bespreking;
ChemChina van start gegaan sinds 23
maart tot en met 20 mei van inzameling
tegen 465USD per aandeel in cash
(update)

� Tessenderlo: adviesverlaging na forse
koerssprong door erg positief rapport
ABN-AMRO; tradingupdate Q126 april

Vergrijzing
� Ablynx: kreeg voor tweede keer al dit
jaar een mijlpaalbetaling van 8miljoen
EUR van partner Boehringer Ingelheim,
deze keer voor start klinische fase I-
studie met anti-CX3CR1-nanobody,
tegen chronische nierontstekingen
(update)

� Bone Therapeutics: jaarcijfers
bekendgemaakt en beloftevolle
resultaten fase II voor Preob in ernstige
osteoporose

� Fagron: tradingupdate Q1 in lijn met
verwachtingen; nieuwe poging voor
buitengewone algemene vergadering op
4 mei; gemiddelde koers blijft wel boven
5,5EUR, wat deal private plaatsing in
gevaar brengt (update)

� MDxHealth: samenwerking met Andros
Men’s Health Clinic voor verkoop van
SelectMDx (urinetest voor
prostaatkanker) in Nederland; lancering
SelectMDx op Amerikaanse markt;
ConfirmMDx (weefseltest voor
prostaatkanker) wordt opgenomen in de
2016 NCCN-Guidelines (alliantie van 26
kankercentra) voor de vroege opsporing
van prostaatkanker

(**): de referentie-index voor de prestatievergelijking bestaat uit

de Bel-20-index (1/3), de Eurostoxx50-index (1/3) en de MSCI

World-index in USD (1/3)

(*) 1:koopwaardig 2:opbouwen 3:houden 4:afbouwen 5:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico D:zeer hoog risico

EEN MEERJARIGE 
WINSTBODEM LIJKT ONS

BIJ SIPEF BEREIKT.



TECHNOLOGIE

Melexis

Melexis heeft een erg goed 2015
achter de rug. Die positieve
trend werd ook in het eerste

kwartaal van dit jaar doorgezet. Het
bedrijf haalt 90% van zijn omzet uit
de verkoop van halfgeleiders voor de
automobielsector en bekleedt wereld-
wijd de vijfde plaats in het segment
van de sensoren. Het gebruik van sen-
soren in voertuigen neemt steeds ver-
der toe, omwille van de veiligheid,
het milieu en het comfort. Melexis
heeft stabiele langetermijnrelaties met
verschillende constructeurs en is een
vaste waarde.
Meer dan de helft van de omzet van

Melexis wordt in dollar (USD) afge-
rekend. Voor dat Belgische bedrijf wil
dat zeggen dat schommelingen in de
EUR-USD-verhouding een belangrijke
impact kunnen hebben op de resul -
taten. Zo groeide de omzet van
Melexis vorig jaar met 20%, maar iets
meer dan de helft daarvan was toe te
schrijven aan de klim van de Ameri-
kaanse munt. Tijdens het eerste kwar-
taal van 2016 verloor de USD wat van
zijn pluimen, met een verlies van bijna
5% tegenover de EUR. Toch zag
Melexis in de drie eerste maanden van
dit jaar de omzet met 16% toenemen,
tot 109,4miljoen EUR. Daarmee
groeide de omzet even snel als in het
vierde kwartaal van vorig jaar, maar

toen was de helft daarvan te danken
aan de USD. Nu was dit maar 4 van
de 16%. Door hogere kosten (onder
meer voor onderzoek en ontwikke-
ling) bleven de marges iets achter op
de consensusverwachting.
De brutowinst van 49,3miljoen EUR

leverde een brutomarge van 45% op
en de operationele winst (ebit) van
27,5miljoen EUR leidde tot een ebit-
marge van 25,1%. Deze cijfers liggen
in lijn met de prognoses voor het vol-
ledige boekjaar die Melexis eerder dit
jaar meegaf bij de presentatie van de
jaarcijfers. Het management mikt voor
2016 nu op een omzetgroei tussen 8
en 12%, terwijl de brutomarge en de
ebit-marge respectievelijk in de buurt
van 47 en 25% zullen uitkomen. Die
verwachtingen zijn gebaseerd op een
EUR-USD-verhouding van 1,1.
De nettowinst daalde in het eerste

kwartaal naar 22,8miljoen EUR of

0,57EUR per aandeel, tegenover
27,1miljoen EUR en 0,67EUR per aan-
deel een jaar eerder. Melexis verwacht
dit jaar een herstel van de Aziatische
automarkt, met name in China en
Japan. De Chinese automarkt groeide
vorig jaar aan het traagste tempo in
drie jaar (4,7%), maar voor dit jaar
wordt een groei van 6% voorspelt.
Het jaar werd alvast goed ingezet met
een toename van 6,8% in het eerste
kwartaal, tot 5,64miljoen voertuigen.
In de Verenigde Staten, de tweede
automarkt, groeide de verkoop in
maart met 3% en in Europa steeg het
aantal registraties voor nieuwe voer-
tuigen vorige maand met 5,7%.
Melexis sloot het eerste kwartaal af

met bijna 90miljoen EUR aan liquidi-
teiten en een langetermijnschuld van
13,2miljoen EUR. Eerder dit jaar werd
beslist om het dividend te verhogen
van 1 naar 1,9EUR per aandeel (slot-
dividend van 0,6EUR per aandeel).
Het dividend levert aan de huidige
koers een rendement van 4% bruto
(bijna 3% netto) op. �

Conclusie
Behoudens extreme schommelingen
op het valutafront, zal de toename
van de winst bij een min of meer sta-
biele EUR-USD dit jaar eerder beschei-
den zijn. Tegen 18 keer de verwachte
winst is Melexis niet goedkoop. Van-
daar dat we het advies verlagen. Al
zorgt het nettorendement van 3% voor
de nodige ondersteuning.

INSIDE BELEGGEN 26 APRIL 20164

Belgische aandelen

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A
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BOUW

Moury Construct

De smallcap Moury Construct
is een Waalse bouwgroep met
veel werkmaatschappijen.

Bouwgroepen worden traditioneel als
zeer cyclisch omschreven. Voor Moury
Construct is dat een stuk minder uit-
gesproken. Een van de factoren die
dit verklaart, is dat gemiddeld meer
dan de helft van de omzet uit niet-
cyclische overheidsopdrachten komt
en uit rusthuizen en privaatpublieke
projecten (PPP’s). Maar immuun is de
groep natuurlijk niet. Sinds het crisis-
jaar 2009 stond ofwel de omzetont-
wikkeling onder druk (2010 en 2011),
ofwel de winstgevendheid. In 2012
zakte de operationele (ebit) marge tot
2,9%, tegenover nog 6,9% voor 2011.
Het jaar 2013 leverde dan weer een
stabiele omzet op (79,6 versus 79,7mil-
joen EUR in 2012) met een herstel van
de winstmarge. De ebit-marge steeg
van 2,9 tot 4,0%.
Die verbetering heeft zich nog ver-

sterkt doorgezet in 2014. De groeps-
omzet over dat jaar bedroeg 92,2mil-
joen EUR, of 15,8% meer dan in 2013.
Zo zaten we weer stilaan in de buurt
van de recordomzetten van 2008-2009.
Ook het herstel van de ebit-marge zette
zich door. Het bedrijfsresultaat klom
van 3,2 naar 4,95miljoen EUR, goed
voor een stijging van 53,6% en een
ebit-marge van 5,4%, tegenover 4,0%

voor 2013 (recordmarge 8,5% in 2008).
De nettowinst maakte een sprong van
30,5% (van 1,79 naar 2,33miljoen
EUR), of per aandeel van 4,5 naar
5,9EUR.
Die gunstige trend inzake rendabi-

liteit heeft zich ook vorig jaar doorge-
trokken. Ondanks een lagere omzet
in 2015 (van 92,2 naar 85,7miljoen
EUR) of een terugval met 7,0% zien
we toch een fraaie toename van het
resultaat. De ebit boekt 9,9% vooruit-
gang, tot 5,4miljoen EUR (was 4,95mil-
joen EUR voor 2014). Dat betekent een
sprong van de ebit-marge van 5,4 naar
6,3%. Door een veel beter financieel
resultaat maakt het nettoresultaat een
sprong van 67,4% (van 2,33 naar
3,90miljoen EUR), of van 5,9 naar
9,9EUR per aandeel.
Cruciaal voor de toekomstige evo-

lutie is het orderboek. Dat blijft er nog
steeds heel gezond uitzien, met orders

voor 110,5miljoen EUR eind februari.
Dat is goed te vergelijken met de
109miljoen EUR van eind februari
2015, maar wel een stuk onder het
recordniveau eind augustus 2015 van
124,5miljoen EUR. Het blijft wel ruim
één jaar omzet. Het management kijkt
dan ook met het nodige vertrouwen
naar het lopende boekjaar 2016.
De gevoelige verbetering van de

resultaten laat de Waalse bouwgroep
ook toe zijn fors geknipte dividend te
laten herleven. Voor het boekjaar 2012
werd slechts een dividend betaald van
1,60EUR bruto per aandeel (1,20EUR
netto; was 5,60EUR bruto of 4,20EUR
netto voor boekjaar 2011). Voor het
boekjaar 2013 spraken we weer over
4EUR bruto per aandeel (3EUR netto).
We kregen de verhoopte dividend-
verhoging voor het boekjaar 2014 tot
4,4EUR bruto per aandeel (3,3EUR
netto) en krijgen een nieuwe verho-
ging voor boekjaar 2015 tot 5EUR
bruto per aandeel (3,65EUR netto). Er
blijft een zeer stevige kaspositie van
36,3miljoen EUR of 91,6EUR per aan-
deel op 31 december. �

Conclusie
De koers van Moury Construct toont
flink wat stabiliteit. Het gaat dan ook
om een gezonde, winstgevende bouw-
maatschappij, waarvan de koers voor
twee derde door de cashpositie wordt
gedekt. Het verhoogde dividend kan
de koers ondersteunen. Wel enge
markt!

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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VOEDING

Coca-Cola

A l enkele jaren stagneert de groei
bij de Amerikaanse frisdran-
kengigant. Daarin is ook in het

eerste trimester geen verandering
gekomen. Die vlakke evolutie zien we
ook weerspiegeld in de koersontwik-
keling van de groep met meer dan 500
merken en zestien blockbusters – pro-
ducten met een jaarlijks verkoopcijfer
van meer dan 1miljard USD, zoals
Coca-Cola, Fanta, Sprite, Minute Maid
en Nestea. Die koers bleek de afgelo-
pen maanden uit een winterslaap van
enkele jaren te ontwaken, tot de cijfers
over het eerste kwartaal uitkwamen.
De prestatievergelijking met bijvoor-

beeld de S&P500-index blijft dan ook
confronterend. Een belegging in Coca-
Cola bracht de voorbije drie jaar 30%
minder op dan een Amerikaans index-
fonds op de S&P500 (14 versus 44%).
Nog pijnlijker wordt de prestatiever-
gelijking met bijvoorbeeld AB InBev.
Daarmee vergeleken geeft Coca-Cola
55% minder return, waardoor AB
InBev een ruim grotere beurskapita-
lisatie heeft dan Coca-Cola. Zelfs de
belangrijkste aandeelhouder, Warren
Buffett, al ruim twintig jaar aan boord
en een fanatieke gebruiker van Cherry
Coke, kan absoluut niet meer tevreden
zijn over de performance van het
Coca-Cola-aandeel. De groep is dan
ook haar groei-aureool volledig kwijt-

gespeeld. De omzet van 44,3miljard
USD voor 2015 moeten we vergelijken
met de 48,0miljard USD omzet uit
2012 en de winst per aandeel van
2,00USD per aandeel met 2,01USD in
2012, 2,08USD voor 2013 en 2,04USD
voor 2014.
In het eerste kwartaal van 2016 zakte

de omzet met 4%, tot 10,3miljard USD.
Dat kwam wel hoofdzakelijk door de
sterke dollar. Er was wel sprake van
2% volumestijging en omzetgroei zon-
der wisselkoerseffecten. Gelukkig
kwam de recurrente winst per aandeel
(zonder eenmalige elementen) met 45
dollarcent 1 cent boven de gemiddelde
analistenverwachting uit. Toch rea-
geerde de markt teleurgesteld en
stuurde het aandeel ruim 5% lager.
Het toenemende gezondheids -

bewustzijn in de westerse wereld
drukt op de consumptie van onge-
zonde frisdranken met hun hoge sui-

kergehalte. Diet Coke, Coca-Cola Light
en Coca-Cola Zero vangen die pro-
blematiek slechts voor een stuk op.
Daarnaast is er ook het toenemende
prijsbewustzijn, wat consumenten
naar huismerken of zelfgemaakte fris-
dranken drijft (Sodastream). Coca-
Cola is ook een wereldspeler in fruit-
sappen (onder meer Minute Maid),
water (onder meer Chaudfontaine,
Viva en BonAqua), thee (onder meer
Nestea) en is aandeelhouder van het
koffiebedrijf Green Mountain. Het
succes van marktleider Innocent
Smoothies (gekocht in 2009) doet het
concern ook verder in alternatieve
dranken en smaken investeren.
Het concern mist verfrissende ideeën

en een doortastend optreden van het
topmanagement. Het zou zomaar de
ultieme uitdaging van het AB InBev-
management en van Jorge Paulo
Lemann kunnen zijn, zodra de over-
name van SABMiller verteerd is. �

Conclusie
Tegen 23 keer de verwachte winst en
een verhouding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de bedrijfskas-
stroom (ebitda) van 17,5 is het aandeel
van Coca-Cola erg duur. Dit jaar mikt
het concern terug op 4 à 5% organische
groei. Dat lijkt ons te optimistisch en
die groei zit bovendien al ruimschoots
in de huidige koers verrekend. Vol-
doende argumenten voor een advies-
verlaging.

Wereldaandelen

Advies: verkopen
Risico: laag
Rating: 3A
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TECHNOLOGIE

IBM

Er zijn twee manieren om de
recente kwartaalresultaten van
IBM te beoordelen. Optimisten

kijken naar het dividend, de aandelen -
inkoop en de daaruit volgende stijging
van de winst per aandeel. Zij trekken
zich ook op aan de groei van de stra-
tegische activiteiten van de groep. Cri-
tici focussen op de lagere marges en
een omzet die al zestien kwartalen op
rij daalt, met bovendien geen groei in
het vooruitzicht. De groepsomzet
daalde tussen januari en maart
opnieuw met 4,6%, tot 18,68miljard
USD. De dure dollar speelde IBM, dat
ongeveer twee derde van zijn omzet
buiten het thuisland genereert,
opnieuw parten. Exclusief wisselkoer-
seffecten bleef de omzetdaling beperkt
tot ongeveer 2%.
IBM identificeerde een aantal stra-

tegische activiteiten die weer voor
groei moeten zorgen. Het gaat daarbij,
naast cloud computing, ook om
geavanceerde analyse van gegevens
(Watson Artificiële Intelligentie),
mobiele diensten en beveiliging. De
omzet uit die strategische activiteiten
groeide het voorbije kwartaal met
14%, tot 7miljard USD, goed voor 37%
van de groepsomzet. In clouddiensten
neemt IBM intussen wereldwijd de
derde of vierde plaats in, naargelang
de maatstaf. De clouddiensten groei-

den het voorbije kwartaal met 34%.
De mobiele diensten deden het nog
beter, met 88%, en de groei bij bevei-
liging en analytische software bleef
beperkt tot respectievelijk 18% en 7%.
Maar dat is onvoldoende om de aan-
houdende omzetdaling op groeps -
niveau te stoppen.
De winst per aandeel lag met

2,39USD wel boven de verwachtin-
gen, dankzij een daling van het aantal
aandelen in omloop met 28miljoen.
De nettowinst daalde met 13,5%, tot
2miljard USD. De winstprognose voor
het volledige boekjaar bleef ongewij-
zigd op 13,5USD per aandeel. De
bruto marge daalde naar 46,5%, tegen-
over 48,2% een jaar eerder. De omzet
van Cognitive Systems (software en
aanverwante) daalde met 1,7%. Bij de
dienstenafdeling bedroeg de achter-
uitgang 4,3% en bij Technology Ser-
vices and Cloud, de grootste afdeling

van de groep, bleef de daling beperkt
tot 1,5%. De afdeling Systems, hard-
ware en besturingssystemen, zette de
slechtste prestatie neer, met een omzet-
daling van bijna 22% en zelfs een nega-
tieve operationele marge (-0,5%).
IBM keerde in 2015 9,4miljard USD

aan de aandeelhouders uit in de vorm
van dividenden en de inkoop van
eigen aandelen. In het voorbije eerste
kwartaal was dat 2miljard USD,
gespreid over 1,2miljard USD aan
dividenden en 0,8miljoen USD aan-
delen. De vrije kasstroom komt dit
jaar aan de bovenkant van de eerder
afgegeven vork (11 tot 12miljard USD)
uit. Dat zal hoe dan ook lager zijn dan
de 14,2miljard USD van het vorige
boekjaar. Aan het einde van het eerste
kwartaal had IBM 14,9miljard USD
in kas. De schuld, exclusief de finan-
cieringsafdeling van de groep, bedroeg
18,8miljard USD. �

Conclusie
Sinds het dieptepunt van januari klom
de beurswaarde van IBM met 30%.
Na de kwartaalcijfers moest het aan-
deel enkele procenten inleveren. IBM
noteert tegen 11 keer de verwachte
winst voor dit boekjaar. Na de koers-
stijging was het dividendrendement
afgenomen naar 3,5%. We vinden IBM
niet langer ondergewaardeerd en zien
op korte termijn weinig opwaarts
potentieel. Daarom wordt het advies
verlaagd.
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De Europese Centrale Bank (ECB)
volhardt in haar lakse beleid.
Ze voerde geen wijzigingen

door aan haar rentebeleid en verde-
digde het resultaat ervan. Ze veegde
elke kritiek van tafel. Volgens haar
voorzitter, Mario Draghi, houdt de
eurozone economisch stand dankzij
dat beleid. Nu verlangt de ECB dat de
lidstaten assertiever te werk gaan om
de conjunctuur aan te zwengelen.
Ondervraagd over de mogelijkheid

om helikoptergeld uit te delen, bleef
de voorzitter bijzonder vaag. Bestu-
deerde de ECB die mogelijkheid of had
ze zich daarover nog niet gebogen?
Het antwoord was zo onduidelijk dat
het onmogelijk was er iets zinnigs uit
af te leiden. Wel gaf Draghi meer infor-
matie over de wijze waarop zijn instel-
ling eerstdaags bedrijfspapier zal
kopen.
Tot op het heden schaft de ECB zich

staatspapier en door haar erkende
gedekte obligaties op de secundaire
markt aan. Ze wil in geen geval de
indruk geven dat ze een lidstaat op de
een of andere manier financieel onder-
steunt. Haar maandelijkse inkopen
romen de markt echter zo af, dat er
onvoldoende papier overblijft om aller-
hande andere kredietvormen te bevor-
deren. Door haar aankopen trekt ze
bovendien de renteschaal volledig
scheef, wat niet zonder gevolgen bleef
voor het bankwezen.

Aankoop bedrijfsobligaties
Binnenkort zal de ECB bedrijfsobli-

gaties kopen. De stukken die in aan-
merking komen, moeten kwalitatief
hoogstaand zijn. De bank heeft haar
kwaliteitsnormen echter niet duidelijk
omschreven. Vermoedelijk zal de kwa-
liteit afhangen van de aanwezige dek-
king en convenants. Vervolgens
meldde ze dat ze papier tot dertig jaar
wil opnemen. Ze geeft de bedrijfswe-
reld dus de kans zich op zeer lange ter-
mijn te financieren. Het opmerkelijkst
was echter dat de bank uitsluitend op
de primaire markt stukken zal aanko-
pen, en dat tot 70% van het aangeboden
bedrag.
Het is nog niet duidelijk hoe de ECB

zal deelnemen aan de inschrijvingen
tijdens de intekenperiode. Het is even-
min duidelijk hoe ze haar aandeel in
de transactie zal aankondigen of
publiek maken. Hoe dan ook zorgen
de voornemens van de ECB voor heel
wat kopzorgen bij iedereen, hoofd -
zakelijk bij de banken.
Als men vandaag de ravage van de

maandelijkse aankopen op de obliga-
tiemarkt vaststelt, dan kan men moeilijk
begrijpen waarom de ECB tot 70% van
de beschikbare aangeboden stukken
zal afromen voor ze de markt bereiken.
Met 30% overschot kan een markt
moeilijk functioneren. Prijsdiscrepanties
zullen daaruit voortvloeien. De markt
zal net zoals bij het staatspapier in twee

categorieën verdeeld worden: de eerste
bestaande uit erkende stukken die flink
overgewaardeerd raken en de tweede
die alle andere zal omvatten. De ren-
teschaal voor bedrijfspapier zal naar
analogie met die van het staatspapier
volledig scheefgetrokken worden.

Flink verstorend
Ook het feit dat de ECB stukken met

een looptijd tot dertig jaar zal opnemen,
kan ertoe leiden dat sommige bedrijven
emissies uitbrengen die nog langer
lopen dat die limiet. Bedrijven zullen
hopen dat de geforceerde rentedaling
tot dertig jaar zich zal voortzetten op
langere looptijden en hiervan willen
profiteren. Dat is misschien uitstekend
nieuws voor de bedrijfswereld van
hogere kwaliteit, maar de algemene
rentedaling die de ingrepen van de
ECB zullen veroorzaken, kan de markt
en zeker het bankwezen flink versto-
ren.
Nu al kampen de banken met moei-

lijkheden omtrent de risicobepaling
van obligaties die ze in portefeuille
nemen. Tot voor kort gold de regel dat
staatspapier een nulrisico inhieldt.
Sinds het losbreken van de crisis weet
men ondertussen dat dit niet langer
geloofwaardig is. Banken moeten hier-
mee rekening houden, willen ze slagen
in hun stresstests. Als rentetarieven
geen duiding meer verschaffen over
het risicogehalte van de emittent, kun-

Obligaties

Bedrijfsobligaties tot dertig jaar
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nen ze niet langer worden gebruikt als
een maatstaf voor andere berekenin-
gen.

Geen gepaste reserves
Tot op heden was het bedrijfssegment

van de markt min of meer gespaard
gebleven van zulke discrepanties. De
rentetarieven ontwikkelden weliswaar
naar beneden, meegesleurd door de
daling van de algemene rentestand
afgeleid van staatspapier, maar de risi-
copremies bleven nagenoeg gehand-
haafd. Wel kampten de meeste uitgiften
met een tekort aan waarborgen. Bin-
nenkort daarentegen zullen die risico-
premies verkleinen en zelfs verdwijnen.
Voor de banken die als markthouders
fungeren, zal dat onheilspellende gevol-
gen hebben. Zij moeten voldoende
reserves aanleggen in functie van de
kwaliteit van de stukken die ze beheren.
Maar als de rentevergoeding niet langer
in overeenstemming is met het risico-
gehalte van de uitgifte, zullen de ban-
ken onmogelijk gepaste reserves kun-
nen aanleggen.
Voor de ECB bestaat dat probleem

niet. Haar rechtstreekse aankopen, of
ze die nu meldt op het ogenblik dat de
uitgifte aangeboden wordt of tijdens
de intekenperiode maakt weinig uit,
haar optreden zal gelijkenissen verto-

nen met niet-competitieve biedingen
die men kent bij plaatsingen van staats-
papier. Dat zijn aankooporders die niet
deelnemen aan de prijsbepaling van
de obligatie. Hierdoor kunnen landen
zich veel goedkoper financieren dan
normaal, omdat een deel (tot 30% van
de biedingen) uitgeschakeld wordt van
het proces. Als de ECB tot 70% van
bedrijfsuitgiften voor haar rekening
opneemt, betekent dat dat de prijs van
de uitgifte eigenlijk berust op 30% van
het uitstaande bedrag. De vraag blijft
of zo’n aanpak wel degelijk vruchten
zal afwerpen en niet eerder de markten
nog verder de grond zal inboren.

Grondstoffenmunten op dreef
Voorlopig en zolang er geen daad-

werkelijke aankopen verricht zijn,
oefent dat dreigement nog geen invloed
op de markten. De wisselmarkt bleef
in de ban van het herstel van de olie-
prijzen. Alle munten die op een of
andere manier gekoppeld zijn aan
grondstoffen, wonnen terrein. Het
pond (GBP) bleek een van de beste per-
formers te zijn, met een winst van 1,6%
tegenover de euro (EUR), evenveel als
de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR). Daar-
tegenover boerden de veilig geachte
munten fors achteruit. Zo verloor de
yen (JPY) 1,6% en de Zwitserse frank

(CHF) 0,7%. De politieke spanningen
in Brazilië kostten de real (BRL) 2,1%.
Op de kapitaalmarkt was voorzich-

tigheid geboden. Alleen de stukken
gekoppeld aan de grondstoffen pres-
teerden voortreffelijk; de andere boer-
den overal achteruit, wat meer dalende
stukken opleverde dan omgekeerd, in
een verhouding die vaak 3 tegen 1 over-
schreed. Het langetermijnpapier van
soevereine Europese emittenten verloor
aardig wat terrein. Gevolg: een alge-
mene stijging van de rentecurven, zon-
der dat die evenwel van vorm veran-
derden.

Weinig te beleven
Op de primaire markt was niet veel

te beleven, tenzij voor institutionele
beleggers. De bedrijfsuitgiften van de
week richten zich tot hen. Het Italiaanse
cementbedrijf Buzzi (BB+) ontving tot
zesmaal meer orders dan nodig en zijn
uitgifte noteert al ruim boven pari op
de grijze markt. Hetzelfde gold voor
de Franse verhuurder van bouwwerk-
tuigen Loxam (BB-). Dat stuk kan vanaf
2019 vervroegd terugbetaald worden
tegen 101,75%. De Nederlandse brou-
wer Heineken (BBB+) presteerde min-
der goed op de grijze markt. De uitgifte
wisselt voorlopig lichtjes onder haar
inschrijvingsprijs van eigenaar. �

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

1

2
3
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

slotkoers van de
vrijdag (A) of de
woensdag (B) voor
de verschijning

AMS: Amsterdam
BRU: Brussel 
FRA: Frankfurt  
HEL: Helsinki 
LON: Londen 
LUX: Luxemburg 
MAD: Madrid  
MIL: Milaan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Parijs
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

(geschatte)
koers-
winstverhouding
op basis van de
winst per aandeel

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

1:koopwaardig
2:houden
3:verkopen

A:laag risico
B:gemiddeld risico
C:hoog risico

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist België
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