
De centrale banken heb
ben zich de voorbije 
weken en maanden 

weer helemaal op de voor
grond gehesen. De Europese 
Centrale Bank (ECB) heeft 
de strafrente voor de cash
overschotten van de banken 
verhoogd van 0,4 naar 0,5 
procent. Zowat iedereen 
gaat ervan uit dat de depo
sitorente de komende maan
den naar 0,6 procent zal 
gaan. De kwantitatieve ver
soepeling (QE) leeft weer. 
Het obligatieaankooppro
gramma, dat nog maar begin 
dit jaar was stopgezet, wordt 
op 1 november heropgestart 
a rato van 20 miljard euro 
aankopen per maand. Om 
het leed van de banken te 
verzachten, versoepelt de 
ECB de modaliteiten voor 
de langetermijnliquidi
teitsoperaties (TLTRO’s) en 
zijn er ook vrijstellingen 
voor forse cashoverschotten, 
die niet aan de strafrente 
worden onderworpen.
ECBvoorzitter Mario Draghi 
gebruikte de uitdrukking ‘as 
long as it takes’. Er staat dus 
geen einddatum op de obliga
tieaankopen. De ECB heeft 

de inflatieverwachtingen 
voor de komende jaren ver
laagd, zodat de inflatiedoel
stelling van 2 procent buiten 
bereik blijft. De Federal Re
serve ging vorige week over 
tot de tweede renteverlaging 
van het jaar. Net als eind juli 
deed de Amerikaanse centra
le bank er 25 basispunten 
(0,25%) van af.

Twee keer was er interne 
weerstand tegen de versoe
peling. Centrale bankiers 
vertelden jarenlang dat de 
ultralage rente en de kwan
titatieve versoepeling tijde
lijke fenomenen waren om 
de bankencrisis en de na
weeën ervan te bezweren. 
Vandaag stellen we vast dat 
het helemaal niet om een tij
delijke toestand gaat, maar 
dat die nog een hele tijd zal 
voortduren en zijn piek wel
licht nog niet heeft bereikt.

Positief voor de beurzen
Centrale bankiers moeten 
geen verantwoording afleg
gen aan kiezers en lijken 
 tegenover bange politici, 
die worden geconfronteerd 
met boze kiezers, almachtig 
te zijn en hun actieterrein 
almaar verder uit te brei
den. Maar het feit dat de 
ECBvoorzitter Draghi 
 opnieuw de bazooka moet 
bovenhalen zonder een 
 renteverhoging te hebben 
doorgevoerd en Fedvoor
zitter Jerome Powell sinds 
eind vorig jaar een bocht 
van 180 graden heeft ge
maakt, wijst eerder op on
macht dan almacht. Haast 
alle economen twijfelen er
aan of de besluiten meer 
dan een symbolische im
pact zullen hebben op de 
groei en de inflatie. Ze zoe
ken hun heil eerder in een 
soepeler budgettair beleid, 
met Duitsland op kop.
Het is wel goed nieuws 
voor de beurzen.  
Zonder een ommekeer in 
het monetair beleid aan bei
de zijden van de grote plas 
zouden we niet zo’n goed 
beursjaar hebben gekend. 
Het zal de komende maan
den en jaren ook ondersteu
nend werken. Maar op 
lange termijn stijgen de 
 risico’s voor het financiële 
systeem. Vooral door het 
optreden van de westerse 
centrale banken is de risico
perceptie van de financiële 
markten duidelijk te laag 
geworden. Een Italiaanse 
10jarige rente op over
heidsobligaties van 0,9 pro
cent bijvoorbeeld 
weer spiegelt niet de werke
lijke, belabberde toestand 
van de economie en de 
overheidsfinanciën van het 
ZuidEuropese land. z
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Zonder een ommekeer 
in het monetaire 

beleid zouden we niet 
zo’n goed beursjaar 

hebben gekend.



inside beleggen analyse

De halfgeleiderindustrie 
zit in zwaar weer. De 
recentste cijfers van de 

Semiconductor Industry As
sociation laten zien dat de 
globale halfgeleiderverkoop 
in het tweede kwartaal met 
16,8 procent op jaarbasis is 
gedaald naar 98,2 miljard 
dollar. Over de eerste jaar
helft is de achteruitgang  
14,5 procent. De dalende 
trend zette al in de tweede 
jaarhelft van 2018 in.
De halfgeleidersector is tra
ditioneel erg cyclisch, maar 
bevat wel verschillende 
deelsegmenten, zodat niet 
alle bedrijven in de sector 
zich op dezelfde plaats in de 
cyclus bevinden. De markt 
van halfgeleiders is hetero
geen en kan bijvoorbeeld 
worden opgedeeld volgens 
technische architectuur of 
toepassingsgebied. De mees
te producenten zijn gespe
cialiseerd in slechts een 
beperkt aantal types. Er zijn 
ook spelers die zich met 
meerdere producten op één 
toepassingsgebied concen
treren, bijvoorbeeld op half
geleiders voor de autosector, 
voor industriële toepassin
gen of voor de medische 
sector.

Verschillende 
marktsegmenten
Geheugenchips maken on
geveer de helft van de globa
le halfgeleidermarkt uit, en 
vormen daarmee veruit het 
grootste subsegment. Er zijn 
meerdere types geheugen
chips die ook verschillende 
toepassingen kennen. De 
vraag naar dat type halfge
leiders is vroegcyclisch, 
want een lagere vraag op de 
eindmarkten (bijvoorbeeld 
de consumentenelektronica) 
laat het snelst sporen na bij 

de geheugenchips. In dat 
segment wisselen periodes 
van overcapaciteit af met 
periodes van tijdelijke te
korten. Grote spelers in dat 
segment zijn Samsung, 
 Micron, Toshiba en Hynix. 
Momenteel is er een over
aanbod, onder meer door 
een dalende vraag naar 
smartphones.
Naast geheugenchips vor
men ook de microprocessors 
een belangrijk segment. 
Daar spelen Intel en in 
 minder mate AMD een 
voorname rol. Het meest ge
avanceerde type is het zoge
noemde systemonachip 
(SoC), dat alle elektronische 
componenten voor een be
paald systeem in één chip 
integreert. In mobiele toe
stellen combineert een SoC 
een of meerdere micropro
cessors met geheugenchips 
en chips voor grafische toe
passingen.
Een andere categorie in de 
sector van de halfgeleiders 
zijn de toeleveranciers, of de 
zogenoemde equipmentspe
lers. Zij bouwen apparatuur 
om halfgeleiders te produce
ren. Deze categorie is 
laatcyclisch. Bij het aan
trekken van de markt wordt 
eerst de overtollige produc
tiecapaciteit benut vooraleer 
nieuwe apparatuur wordt 
besteld.

Warm en koud
Momenteel werken tegenge
stelde krachten op de half
geleidersector in. Enerzijds 
gaat het om een structurele 
groeimarkt. De producenten 
blijven investeren in techno
logische verbeteringen, ook 
tijdens een neergaande cy
clus. Investeringen in hoge
re processorsnelheden, een 
lager stroomverbruik en een 
verdere miniaturisatie blij
ven nodig. De afzetmarkten 
voor halfgeleiders zijn ge
evolueerd van voornamelijk 
computers naar netwerken, 
communicatieapparatuur, 
datacenters en cloudcompu
ting. In nieuwe toepassingen 
in kunstmatige intelligentie, 
zelfrijdende auto’s en het in
ternet der dingen zijn erg 
veel halfgeleiders nodig. De 
marktonderzoeker IDC ziet 
de markt van de ‘slimme 

woningen’ tussen 2019 en 
2023 met gemiddeld 17 pro
cent op jaarbasis groeien. 
Het gaat onder meer om be
veiliging, verlichting, ther
mostaten en slimme 
luidsprekers. Volumegroei 
op de halfgeleidermarkt is 
dus gegarandeerd.
Anderzijds is de handelsoor
log tussen de Verenigde Sta
ten en China een bedreiging 
voor de wereldeconomie en 
dus ook voor het herstel van 
de halfgeleiderindustrie. 
Analisten wijzen erop dat de 
Amerikanen een gevaarlijk 
spel spelen door Chinese be
drijven Amerikaanse tech
nologische onderdelen te 
ontzeggen. Dat zal de ont
wikkeling van een eigen 
Chinese halfgeleidertechno
logie alleen maar bespoedi
gen, wat slecht nieuws  
zou zijn voor de westerse 
bedrijven.

Timing herstel
Klassiek zijn de neerwaartse 
cycli in de halfgeleiderin
dustrie veeleer kort, omdat 
een overaanbod zichzelf 
snel oplost door de discipli
ne aan de productiezijde en 
doordat de vraag naar half
geleiders structureel groeit. 
In het segment van de ge
heugenchips hebben Micron 

Herstel in aantocht voor halfgeleidersector

 

 Koers Prestatie op  K/w 2019 
  12 maanden 

S&P500  3019,6  +4,5% 19,8
SOXX  220,55  +20% 24,6
Intel  53,29  +22% 12,2
AMD  30,34  -6% 48,7
Qualcomm  79,64  +15% 23
Nvidia  185,73  -30%  47,4

Bron: Bloomberg
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en Hynix al maatregelen ge
nomen om de overcapaciteit 
aan te pakken. Dat kan erop 
wijzen dat in dat segment de 
bodem in zicht is. Goldman 
Sachs ziet de marges er eind 
dit jaar en begin volgend 
jaar uitbodemen. De cijfers 
van Nvidia waren minder 
erg dan gevreesd, maar zo
wel AMD, Samsung als In
fineon maakte deze zomer 
gewag van zwakke vooruit
zichten. Ook volgens de 
equipmentspeler Applied 
Materials is van een bodem 
nog geen sprake.

Een stabilisering van de 
halfgeleidermarkt is nog 
maar de eerste stap. Het ei
genlijke herstel kan verschil
lende vormen aannemen. De 
kans op een Vvormig her
stel is, gezien de talrijke eco
nomische en politieke 
onzekerheden, erg klein. De 
vroegcyclische segmenten 
van de markt zullen als eer
ste opleven. Dan zitten de 
meeste afnemers nog in de 
fase van afbouw van de 
voorraden en is er nog geen 
behoefte aan extra capaci
teit. Het meest waarschijn
lijke scenario is dat van een 
Lvormig herstel, dat traag 
en geleidelijk verloopt.

Chips op de beurs
Ondanks de vele onheilstij
dingen presteerde de halfge
leidersector in zijn geheel 
nog niet zo slecht. De Phila
delphia Semiconductor In

dex of SOXX doet het sinds 
begin dit jaar beduidend be
ter dan de brede aandelen
markt. Toch zegt een 
prestatie op indexniveau 
niet zoveel, want er zijn ook 
heel wat individuele uit
schieters, zowel in positieve 
als in negatieve zin. We be
kijken de stand van zaken bij 
Intel en Nvidia, respectieve
lijk de grootste producent 
van microprocessors en van 
grafische halfgeleiders voor 
mobiele toestellen. In de 
analyse van volgende week 
komen de halfgeleideraan
delen uit de Benelux aan 
bod.
Nvidia was de voorbije jaren 
een van de snelst groeiende 
bedrijven in de halfgeleider
sector. Grafische processo
ren, chipsets en gerelateerde 
software vormen de kern
activiteiten van de groep. De 
gamingindustrie staat in 
voor de helft van de omzet, 
onder meer dankzij een alli
antie met Nintendo. Nvidia 
levert chips voor de Switch 
spelconsole. Een kwart van 
de omzet komt uit halfgelei
ders voor het verbinden van 
servers in datacenters. In 
dat segment kondigde Nvi
dia eerder dit jaar de over
name van Mellanox aan, 

maar de Chinese mededin
gingsautoriteiten moeten 
die nog goedkeuren. De 
groep is voorts actief in de 
autosector (chips voor auto
nome voertuigen), kunstma
tige intelligentie en het 
‘mijnen’ van digitale mun
ten.
Dat laatste segment kreeg 
vorig jaar een stevige tik na 
het ineenstorten van de prij
zen van de cryptomunten. 
Gaming groeit sterk maar de 
datacenteractiviteit laat het 
al enkele kwartalen afweten. 
Nvidia is wel erg winst
gevend met een brutomarge 
van meer dan 60 procent. De 
groep is in verschillende in
teressante marktsegmenten 
actief en zal op termijn blij
ven groeien. Nu is het aan
deel nog wat te duur, 
ondanks een correctie met 
een derde sinds de top van 
oktober vorig jaar. Maar we 
zullen die interessante 
waarde weldra meer in de 
schijnwerpers plaatsen.
Intel hoeft bij de beleggers 
weinig introductie. Het be
drijf is met voorsprong de 
grootste fabrikant van mi
croprocessors voor pc’s ter 
wereld. Na een lange lij
densweg werd de tak die 
halfgeleiders voor mobiele 

toepassingen ontwikkelt, 
stopgezet en de afdeling 
voor 5Gsmartphonemo
dems is voor 1 miljard dollar 
verkocht aan Apple. Die ver
koop levert dit jaar 400 tot 
500 miljoen dollar aan extra 
kostenbesparingen op. Van 
groei is bij Intel nauwelijks 
tot geen sprake. De voor
raadafbouw bij de micropro
cessoren is nog niet voorbij 
en Intel leed bovendien on
der nieuwigheden die zijn 
concurrent Advanced Micro 
Devices (AMD) op de markt 
bracht. Ook de handelsoor
log en de dure dollar zorgen 
voor tegenwind. Het aantal 
verkochte eenheden daalt 
en dat wordt onvoldoende 
gecompenseerd door een 
hogere gemiddelde verkoop
prijs. Na de recentste kwar
taalresultaten werden de 
prognoses voor het boekjaar 
verhoogd. Toch zal de om
zet dit boekjaar ongeveer  
2 procent lager uitkomen 
dan in 2018. Door de inkoop 
van eigen aandelen zal de 
winst per aandeel naar ver
wachting wel wat stijgen. 
Gezien de vrij lage waarde
ring en het dividendrende
ment van 2,4 procent mag 
het aandeel wel in porte
feuille blijven. z

Tegengestelde 
krachten werken  

op de halfgeleider-
sector in.
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inside beleggen aandelen

De legendarische oprich
ter Jack Ma houdt het 
voor bekeken bij het 

grootste ecommercebedrijf 
van China en is op 55jarige 
leeftijd met vervroegd pen
sioen. Al twijfelen weinigen 
eraan dat hij achter de scher
men nog een rol van beteke
nis zal spelen. Officieel is het 
nu aan Daniel Zhang om Ali
baba op het groeipad te hou
den.
Het verhaal van Jack Ma 
leest als een Chinese variant 
van de American Dream. De 
leraar Engels die destijds 
10 euro per maand verdien
de, richtte Alibaba twintig 
jaar geleden met de finan
ciële hulp van vrienden op in 
zijn flat. Het eerste Chinese 
onlineverkoopplatform werd 
een feit en reed onder de be
zielende leiding van Jack Ma 
een spectaculair parcours. 
Alibaba troefde de aanvanke
lijke kampioen eBay af. Te
genwoordig kan je alles wat 
in China wordt gemaakt op 
het platform van Alibaba ko
pen. Daardoor is Alibaba uit
gegroeid tot de grootste 
beurskapitalisatie van Azië, 
enkel Tencent Holdings blijft 
in de buurt. Ma is de rijkste 
inwoner van Azië, met een 
geschat vermogen van 
42 miljard dollar. Hij heeft 
dus de middelen om zich 
met liefdadigheid en onder
wijs bezig te houden.
Alibaba kon surfen op de 
sterke economische groei en 
de fors toenemende con
sumptiein het land. Tegelijk 
wist het bedrijf de consump
tiegewoonten van de Chine
zen te veranderen, met 
duizelingwekkende groeicij
fers voor omzet en winst tot 
gevolg. De omzetgroei sinds 
het boekjaar 20112012 (af
sluitdatum telkens 31 maart) 

was respectievelijk 68,2, 72,4, 
52,1, 45,1, 32,7, 56,5, 58,1 en 
50,6 procent. Dat heeft er
voor gezorgd dat de omzet 
evolueerde van 20,02 miljard 
yuan naar 376,84 miljard. De 
evolutie van de bedrijfskas
stroom (ebitda) was minder 
indrukwekkend, maar nog 
altijd bijzonder stevig. Hij 
ging van 6,02 miljard yuan 
voor het boekjaar 20112012 
naar 59,68 miljard voor het 
boekjaar 20182019. De ebit
da vernegenvoudigde dus, 
terwijl de omzet maal acht
tien ging. Dat vertaalt zich in 
een daling van de ebit
damarge van 30,1 procent 
voor het boekjaar 2012 tot 
15,8 procent voor het boek
jaar 20182019. Daar wijzen 
de analisten natuurlijk op.

Toch klopte Alibaba midden 
augustus weer de analisten
verwachtingen met zijn half
jaarresultaten. De omzet liet 
een verbazingwekkende klim 
van 42 procent zien tot 
114,9 miljard yuan of 16,3 mil

jard dollar. De winst kwam 
uit op 24,4 miljard yuan of 
12,55 yuan per aandeel, te
genover een gemiddelde 
analistenverwachting van 
10,3 yuan. Alibaba blijft 
marktaandeel winnen in 
China, want de klassieke 
ecommerceactiviteiten 
klommen met 40 procent, 
versus 20 procent voor de 
hele Chinese onlineretail.
Alibaba probeert zijn positie 

ook te beschermen door on
der meer de recente overna
me van Kaola, de 
luxedochter van de online
retailer NetEasse. Alle waar
nemers weten echter dat er 
ook andere activiteiten moe
ten komen om de groei op 
termijn op peil te houden. 
Daar zet Alibaba ook volop 
op in. Erg succesvol is de 
ontwikkeling van clouddien
sten (+66% in het eerste half
jaar). Daarin zijn de marges 
lucratief en bovendien 
schermt de overheid de Chi
nese markt van cloudcompu
ting af. Dat geldt in veel 
mindere mate voor de ande
re investeringen in onder 
meer klassieke retail, logis
tiek, voedselleveringen, arti
ficiële intelligentie… Die 
activiteiten wegen op de ren
dabiliteit van de groep. De 
komende weken wordt ook 
de geplande notering op 
Hongkong doorgevoerd.

Conclusie
Alibaba kan een indrukwek
kend groeiparcours voorleg
gen en de perspectieven 
blijven gunstig. Op basis van 
een verwachte koerswinst
verhouding van 26 en een 
verwachte verhouding on
dernemingswaarde (ev) te
genover de bedrijfskasstroom 
(ebitda) van 20 lijkt het aan
deel duur, maar op basis van 
de verhouding met de ver
wachte groei is de waarde
ring erg redelijk te noemen. 
We starten dan ook de actie
ve opvolging met een positief 
advies en zien er ook een 
portefeuillekandidaat in. z

ALIBABA

Jack Ma laat een fraaie erfenis na

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B 

Koers: 174,99 dollar
Ticker: BABA US
ISIN-code: US01609W1027
Markt: NYSE
Beurskapitalisatie: 455,6 miljard dollar
K/w 2018: 31
Verwachte k/w 2019: 26
Koersverschil 12 maanden: +11%
Koersverschil sinds jaarbegin: +27%
Dividendrendement: -

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 19 september

Alibaba kon dit 
decennium 

duizelingwekkende 
groeicijfers 
voorleggen.

BI
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De vastgoedontwikkelaar 
steekt de jongste jaren  
een serieus tandje bij. 

Hij geeft invulling aan het 
strategisch plan 20172021, 
dat de groep meer weg moet 
krijgen van de historische as 
BrusselLuxemburg (medio 
2019 nog 29 procent van de 
portefeuille), want die biedt 
geen vooruitzichten op de
zelfde fraaie returns als in 
het verleden. De groep wil 
meer focussen op de groei
markten van Centraal 
Europa (Boedapest, Boeka
rest en Warschau), die ruim 
de helft (54%) van de vast
goedportefeuille uitmaken. 
Dat zal normaliter nog oplo
pen. Voor heel wat westerse 
multinationals zijn de grote 
steden van de Centraal 
Europese landen de place to 
be voor hun investeringen. 
De bevolking is er gemiddeld 
jonger, goed opgeleid en toch 
zijn de lonen er een stuk la
ger dan in WestEuropa. En 
de procedures voor investe
ringen zijn er veel korter dan 
bij ons. Daarnaast heeft 
Atenor ook de stap gezet 
naar andere Europese lan
den, zoals Frankrijk, Duits
land en Portugal.
De geografische expansie 
heeft de portefeuille opge
krikt van 600.000 m2 in de 
periode 20132016 over 
865.000 m2 eind 2018 naar 
1,2 miljoen m2 halfweg 2019. 
En dat zonder kapitaalverho
ging of drastische stijging 
van de operationele uitgaven. 
Bovendien moet de uitbrei
ding over meer landen hel
pen om de gemiddelde duur 
van aanwezigheid van een 
project in de Atenorporte
feuille te verminderen van  
6 naar 4,5 jaar. Zo kan de 
groep de gemiddelde jaarlijk
se ontwikkeling verdubbelen 

van 100.000 m2 in de periode 
20132016 naar 200.000 m2 
voor 20172021. Vermits het 
streefcijfer van 400 euro  
per m2 brutowinst (haast elk 
project zit daarboven) onge
wijzigd blijft, betekent dat 
dat het de ambitie is vanaf 
2020 gemiddeld 80 miljoen 
euro brutowinst te genereren 
over vijftien tot twintig pro

jecten. In 20132016 was dat 
nog 40 miljoen euro per jaar 
over een tiental projecten.
Het aantal projecten in de
portefeuille is opgelopen tot 
het record van 27, tegenover 
18 in 2016. De portefeuille is 
gespreid over acht landen en 
dertien steden. 74 procent 
bestaat uit kantoren, 20 pro
cent is residentieel (apparte
menten) en 6 procent 
winkels. Kantoren vormen in 
elk nieuw land het startpunt, 
maar achteraf wordt ook 
naar gemengde of residen
tiële projecten gekeken. Zo 
mogen we ervan uitgaan dat 
Atenor ook residentiële pro
jecten in CentraalEuropa 
zal ontwikkelen.

Het kijkt naar Nederland om 
daar het negende land van te 
maken, maar de hoofdstad 
Amsterdam lijkt het niet te 
worden. Maar in Duitsland 
was de eerste stap ook Düs
seldorf, de hoofdstad van de 
deelstaat NoordrijnWest
falen, niet zo ver van de Bel
gische grens.

De resultaten bij een vast
goedontwikkelaar kunnen 
van jaar tot jaar sterk schom
melen, maar de eerste jaar
helft bracht een 14 procent 
hoger resultaat dan in het 
eerste helft van 2018. Net als 
vorig jaar zal het gros van de 
winst in het tweede halfjaar 
worden gerealiseerd. De 
jaarwinst 2018 bedroeg 
35,18 miljoen euro (6,48 euro 
per aandeel) en het doel is 
daar dit jaar boven te gaan. 
Flink wat projecten in de 
portefeuille droegen dan ook 
bij tot het resultaat. De nage
streefde diversificatie werkt 
dus en wordt nog uitgediept.

Conclusie
We denken dat de groep de 
komende drie tot vijf jaar in 
staat is gemiddeld tussen 7 en 
9 euro per aandeel te verdie
nen op de sneller roterende 
en flink uitgebreide porte
feuille, waarbij almaar meer 
projecten tot het resultaat 
kunnen bijdragen. Dat geeft 
ons een faire waarde van 
88 euro voor de komende 
twaalf maanden. We ver
wachten ook een versnelling 
in de jaarlijkse dividendver
hoging tot eerder 10 dan  
5 procent. De koers is het 
voorbije jaar al mooi opgelo
pen, maar we denken dat de 
piek nog niet is bereikt, onder 
andere op basis van onze faire 
waarde. Vandaar is Atenor 
een kandidaat voor de voor
beeldportefeuille, ook op 
 basis van het defensieve pro
fiel. z

ATENOR GROUP

Groeispurt dankzij Centraal-Europa

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B 

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 18 september

Koers: 73,20 euro
Ticker: ATEB BB
ISIN-code: BE0003837540
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 412 miljoen euro
K/w 2018: 11
Verwachte k/w 2019: 10
Koersverschil 12 maanden: +56%
Koersverschil sinds jaarbegin: +43%
Dividendrendement: 3,0%

De Atenor-
portefeuille bestaat 
uit een recordaantal 

van 27 projecten.
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De mijngroep kan op een 
goed boekjaar terug
blikken, waarin de ho

gere ijzerertsprijs een daling 
van de koperprijs en oplo
pende productiekosten com
penseerde. De productie
volumes van de groep 
daalden met 2 procent op 
jaarbasis na productieonder
brekingen als gevolg van 
slechte weersomstandighe
den. In het fiscaal boekjaar 
2019, tot eind juni, bleef de 
onderliggende bedrijfswinst 
of ebitda met 23,16 miljard 
dollar nagenoeg ongewij
zigd. Het cijfer lag iets onder 
de prognose van 23,7 miljard 
dollar.

De ijzerertsprijs nam in de 
eerste jaarhelft een hoge 
vlucht na de ramp met een 
stuwdam in een mijn van het 
Braziliaanse Vale. De gemid
delde ijzerertsprijs lag over 
het volledige boekjaar op 
67 dollar per ton, maar dit 
voorjaar waren er pieken tot 
120 dollar per ton. IJzererts 
is bij BHP niet zo dominant 
als bij sectorgenoot Rio 
Tinto, maar het blijft belang
rijk met een aandeel van  
48 procent in de ebitda. De 
ebitda van de ijzerertsdivisie 
steeg op jaarbasis met een 
kwart of 2,2 miljard dollar 
naar 11,1 miljard dollar. BHP 
produceerde 238 miljoen 
ton ijzererts en wil dat dit 
boekjaar optrekken naar 
248 miljoen ton. De ijzer 
ert sprijs stabiliseert de jong

ste weken rond 90 dollar per 
ton. De productiekosten 
schommelen rond 14 dollar 
per ton, zodat de winst
gevendheid ook bij lagere 
prijzen erg hoog blijft.
Bij koper was het beeld om
gekeerd met een daling van 
de ebitda met 30 procent of 
1,9 miljard dollar naar 
4,55 miljard dollar. Bij de Es
condidamijn nemen de kos

ten toe door de ontginning 
van minder rijke ertslagen 
en hogere arbeidskosten. 
Ook de steenkoolactiva ken
nen oplopende kosten waar
door de ebitda van die afde
ling met 8 procent daalde 
naar 4,1 miljard dollar. De 
petroleumafdeling zag de 
ebitda met 14 procent toene
men naar 3,8 miljard dollar. 
De Amerikaanse schalie
activa werden verkocht voor 
10,8 miljard dollar.
De nettowinst steeg met  
2 procent op jaarbasis naar 
9,12 miljard dollar. De mijn
bouwsector kampt met ho
gere kosten door gestegen 
uitgaven voor arbeid, ener
gie en belastingen. De eer
dere doelstelling om in 2019 
voor 2 miljard dollar aan 
productiviteitswinsten te 
 realiseren, werd niet ge
haald. BHP moest ook 
1,1 miljard dollar aan scha
declaims betalen voor de Sa
marcomilieuramp in 2015. 
Bij die joint venture met 
Vale vond een dambreuk 
plaats, die heel wat milieu
schade veroorzaakte.
De kapitaaluitgaven voor het 
lopende boekjaar worden 
voorlopig begroot op 8 mil
jard dollar, tegenover 
7,6 miljard dollar vorig jaar 
en 5,8 miljard in 2018. Het 

bedrag zal afhangen van de 
opstart van nieuwe projec
ten. BHP plant uitbreidin
gen in ijzererts, koper en 
potas (meststof ).
BHP keert op 25 september 
een slotdividend van 78 dol
larcent per aandeel of 
3,9 miljard dollar uit, 24 pro
cent meer dan een jaar eer
der. Er werd al een dividend 
van 5,2 miljard dollar uit
gekeerd na de verkoop van 
de schalieactiva. Samen met 
de aandeleninkoop brengt 
dat de aandeelhoudersver
goeding in 2019 op 17,1 mil
jard dollar. De langetermijn
schuld werd afgebouwd 
naar 24,8 miljard dollar. De 
nettoschuld bedraagt 
9,2 miljard dollar, tegenover 
10,9 miljard een jaar eerder.

Conclusie
BHP blijft ook bij lagere 
 ijzerertsprijzen hoge kas
stromen genereren en be
schikt over een sterke ba
lans. De groep onderscheidt 
zich met hoge aandeelhou
dersvergoedingen. Toch ne
men de onzekerheden toe, 
want BHP is als cyclisch be
drijf kwetsbaar voor een 
economische groeivertra
ging en uitwassen van de 
handelsoorlog. Dat kan de 
winst en de kasstromen on
der druk zetten. BHP no
teert met een premie tegen
over Rio Tinto en Vale die 
niet helemaal verantwoord 
is. z

BHP BILLITON

IJzererts redt de meubelen

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 17 september

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

inside beleggen aandelen

BHP noteert met  
een premie tegenover 

Rio Tinto en Vale  
die niet helemaal 
verantwoord is.
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Koers: 18,31 pond
Ticker: BLT LN
ISIN-code: GB0000566504
Markt: London Stock Exchange
Beurskapitalisatie: 101,1 miljard pond
K/w 2018: 13,5
Verwachte k/w 2019: 12
Koersverschil 12 maanden: +33%
Koersverschil sinds jaarbegin: +10%
Dividendrendement: 5,75%



H et halfjaarrapport van 
de Belgische bouw en 
baggergroep CFE kon 

niet overtuigen. De groeps 
omzet zakte in de eerste 
jaarhelft met 0,7 procent tot 
1,85 miljard euro. Dat lag in 
lijn met de verwachtingen, 
maar in het eerste kwartaal 
was er een omzettoename 
met 5,6 procent tegenover 
het eerste kwartaal van 2018 
tot 838,4 miljoen euro.
De omzet van de offshore, 
bagger en milieugroep 
DEME klom in de eerste 
jaarhelft met 1,5 procent tot 
1,35 miljard euro. Het aan
deel van de divisie bagger
werken in de omzet klom 
van 35 procent in de eerste 
jaarhelft van 2018 naar  
42 procent. De bedrijfskas
stroom (ebitda) steeg met 
6,4 procent tot 199,1 miljoen 
euro, inclusief een negatieve 
impact van 8,6 miljoen door 
de nieuwe boekhoudkun
dige regels over leasing
overeenkomsten. Hij bleef 
beduidend onder de ver
wachting, die circa 30 mil
joen hoger lag. De ebit
damarge steeg van 14,1 naar 
14,8 procent. Het nettoresul
taat daalde met 8,5 procent 
tot 44,3 miljoen euro, als ge
volg van een afwaardering 
van 10,8 miljoen euro op een 
vordering bij een Duitse 
klant.
Het orderboek daalde het 
voorbije halfjaar met 1,7 pro
cent tot een nog altijd hoge 
3,94 miljard euro. Het con
tract voor Fehmarnbelt (ver
binding tussen Duitsland en 
Denemarken) van 710 mil
joen euro en een contract 
voor ruim 500 miljoen euro 
(met partner Eiffage) voor 
een offshorewindmolenpark 
in Frankrijk, zijn nog niet in 
het orderboek verwerkt.

DEME investeerde in de 
eerste jaarhelft 252,9 mil
joen euro in de uitbreiding 
van de vloot. In juni werd de 
sleephopperzuiger Bonny 
River opgeleverd. In 2020 
volgen de laatste vier 
nieuwe schepen van die in
vesteringscyclus. Dit jaar 
mikt DEME op een stabiele 
omzet en een ebitdamarge 
in lijn met 2018 (17,3%).

De bouwafdeling contrac
ting boekte een omzetstij
ging met 7,1 procent tot 
501,4 miljoen euro (+9,1% tot 
226 miljoen in het eerste 
kwartaal). De binnenlandse 
bouwactiviteiten kenden 
een bovengemiddelde groei 
(+13,2% tot 289,8 miljoen 
euro), maar die ging gepaard 
met een stevige margedruk 
die zorgde voor een daling 
van de bedrijfswinst (ebit) 
van 7,2 naar 1,4 miljoen euro 
(80,6%). Het nettoresultaat 
dook in het rood (2,9 mil
joen euro). Het orderboek 

steeg de voorbije zes maan
den met 1,2 procent tot 
1,34 miljard euro. De orders 
in de bouwafdeling zakten 
met 9,5 procent tot 967,7 mil
joen euro door strengere 
 regels, maar multitechnie
ken (+17,3% tot 197,6 mil
joen) en Rail & Utilities 
(+107,1% tot 171,5 miljoen) 
compenseerden dat.

In het dossier van een onbe
taald project in Tsjaad, 
waarvan de openstaande 
vordering vorig jaar werd af
gebouwd van 60 miljoen 
euro naar 52,5 miljoen, 
meldde CFE de situatie eind 
2019 te zullen herevalueren. 
Een verdere afwaardering 
dreigt. Op jaarbasis mikt 
Contracting op een matige 
omzetgroei en een stabiele 
ebit. De ebit van de afdeling 
vastgoedontwikkeling hal
veerde in de eerste jaarhelft 
tot 5,7 miljoen euro, maar 
zou op jaarbasis stabiel blij
ven. Op groepsniveau daalde 
de ebit met 21 procent tot 
61,2 miljoen euro en de net
towinst met 17,6 procent tot 
42,7 miljoen of 1,69 euro per 
aandeel. De nettoschuld 
klom 28,2 procent hoger tot 
957,9 miljoen euro.

Conclusie
Het aandeel van CFE kende 
een volatiele zomer met een 
daling naar een meerjarig 
dieptepunt en daarna een 
herstel dankzij enkele koop
adviezen. De halfjaarcijfers 
overtuigden onvoldoende. 
We mikken op een terugval 
richting 80 euro voor een 
adviesverhoging. De waar
dering is iets opgelopen 
maar nog altijd aantrekkelijk 
voor de lange termijn, tegen 
13 keer de verwachte winst 
2019 en met een onderne
mingswaarde (ev) van 6 keer 
de verwachte bedrijfskas
stroom (ebitda) 2019. z

CFE

Halfjaarrapport bekoort niet

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

Koers: 86,7 euro
Ticker: CFEB BB
ISIN-code: BE0003883031
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 2,2 miljard euro
K/w 2018: 14,5
Verwachte k/w 2019: 13
Koersverschil 12 maanden: -17%
Koersverschil sinds jaarbegin: +2%
Dividendrendement: 2,8%

Het aandeel van CFE 
kende een volatiele 

zomer.

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 19 septemberBI
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De hoogspanningsmasten 
van Elia leken de voor
bije maanden tot de he

mel te groeien. De gestage 
koersstijging van de voorbije 
jaren versnelde in de zomer 
nog, om pas onlangs wat gas 
terug te nemen. Door de 
koersverdubbeling in vijf 
jaar is de waardering opge
lopen. Beleggers betalen nu 
bijna 20 keer de winst en het 
dividendrendement is ge
daald tot 2,3 procent. Het 
vet lijkt daarom tijdelijk van 
de soep. De perspectieven 
op lange termijn blijven zeer 
gunstig, maar op kortere ter
mijn is de kans op een adem
pauze groot om de sterke 
koersstijging te verteren.
Operationeel lopen de zaken 
bij de beheerder van hoog
spanningsnetwerken naar 
wens, vooral onder impuls 
van sterke prestaties bij de 
Belgische dochter Elia 
Transmission. Het bedrijf 
publiceerde in het halfjaar
verslag winstcijfers die voor 
verwarring kunnen zorgen. 
De nettowinst steeg met  
3 procent omdat de Duitse 
dochter 50Hertz volledig 
wordt geconsolideerd sinds 
Elia het belang in 50Hertz 
optrok van 60 naar 80 pro
cent. De eigenlijke netto
winst die toekomt aan de 
aandeelhouders van Elia 
daalde met 11 procent. Dat 
komt omdat de resultaten bij 
50Hertz vorig jaar omhoog 
schoten door de terugname 
van een voorziening, wat 
een bonus van liefst 
46,7 miljoen euro opleverde. 
Door de lagere nettowinst 
daalde ook de winst per aan
deel in de eerste helft van 
2019 naar 2,05 euro, in ver
gelijking met 2,33 euro in 
dezelfde periode vorig jaar.
De winsten van Elia worden 

gemaakt bij gratie van de 
toezichthouders. Beleggers 
hebben baat bij zo gunstig 
mogelijke regels, maar ook 
de stabiliteit van dat kader 
kan de voorspelbaarheid van 
de winsten verbeteren. Die 
duidelijkheid is er voor de 
volgende vier jaar. Dit jaar 
verwacht het management 
een gereguleerd rendement 
op eigen vermogen van 7 tot 
8 procent.

Het regelgevende kader ver
schilt in België en Duitsland. 
In België schommelt het ge
reguleerde rendement voor 
de periode 20202023 rond 
6 procent, wat iets hoger is 
dan de voorbije vier jaar. In 
Duitsland is net een nieuw 
kader van kracht, dat 
50Hertz een gereguleerd 
rendement van 8 tot 10 pro
cent op het eigen vermogen 
biedt in de periode 
20192023. Een vuistregel 
voor beide landen is dat hoe 
meer Elia investeert, hoe 

meer winst het mag maken. 
De vooruitzichten van Elia 
blijven daarom heel gunstig. 
De transitie naar meer her
nieuwbare energie vraagt 
nog heel wat investeringen, 
zowel in België als in Duits
land. In de periode 
20192023 staan voor 
5,6 miljard euro investerin
gen op het programma, met 
het zwaartepunt in Duits
land. Dat investeringspro

gramma laat de volgende ja
ren een gestage stijging van 
de winst toe. Ook op langere 
termijn zal nog pittig moe
ten worden geïnvesteerd in 
het hoogspanningsnet om 
bevoorradingszekerheid te 
verzoenen met betaalbare 
elektriciteit.
Voor de belegger vertaalt het 
gereguleerde rendement van 
7 tot 8 procent op het eigen 
vermogen zich in een 
winstrendement van onge
veer 5 procent. Dat is een ge
volg van de gestegen beurs
koers, waardoor beleggers 
een premie van ruim 30 pro
cent betalen op het boek
houdkundige eigen vermo
gen van Elia. Die 5 procent is 
nog altijd interessant verge
leken met risicovrije rente
voeten die vaak negatief zijn.

Conclusie
Elia blijf een interessant de
fensief aandeel, omdat het 
gereguleerde winsten en dus 
een beperkt risico koppelt 
aan gunstige vooruitzichten. 
Door de felle koersstijgingen 
van de voorbije maanden is 
de waardering opgelopen en 
het rendement gedaald. Het 
aandeel is te behouden als 
hoeksteen in de portefeuille, 
maar het kan tijd vragen om 
de koersstijging te verteren. 
Het advies gaat daarom van 
‘kopen’ naar ‘houden’. z

ELIA

Kans op adempauze

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A

Koers: 73
Ticker: ELI:BB
ISIN-code: BE0003822393
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 5 miljard euro
K/w 2018: 13
Verwachte k/w 2019: 19
Koersverschil 12 maanden: +37%
Koersverschil dit jaar: +25%
Dividendrendement: 2,3%

inside beleggen aandelen

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 18 september

Elia blijf een 
interessant defensief 
aandeel, omdat het 
een beperkt risico 

koppelt aan gunstige 
vooruitzichten.
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N a een periode dat de 
omzet stagneerde, trok 
Sioen de jongste jaren 

weer de aandacht van ana
listen en beleggers met 
sterke resultaten. Zo klom 
de omzet in het boekjaar 
2017 met 30,2 procent (363,4 
naar 473,1 miljoen euro). Die 
groeiversnelling was wel 
hoofdzakelijk het gevolg van 
belangrijke overnames, zo
als Manifattura Fontana 
(geosynthetica), Dimen sion
Polyant (de wereldmarktlei
der in zeildoek en de groot
ste overname van Sioen) en 
Verseidag Ballistic Protec
tion en Ursuit (professionele 
duikpakken). Onlangs kon
digde Sioen nog de over
name aan van activa van 
Techma Coatings, een deel 
van de Seyntex Group.

Sioen bedekt dragers met 
een beschermlaag en is ge
specialiseerd in hoogwaar
dige beschermkledij. Het is 
de enige volledig geïnte
greerde speler in zijn sector. 
Daardoor heeft het West
Vlaamse bedrijf de hoogste 
marges in de sector. De stra
tegie van Sioen stoelt op in
novatie en een modern pro
ductieapparaat. De continue 
investeringen in innovatie 
doen de omzet van de 
nieuwe technische toepas
singen toenemen.
Sioen heeft drie divisies: 
Coating (spinnen, weven en 
coaten; 63% van de 
groepsomzet in het eerste 
kwartaal van 2019), Chemi
cals (industriële pasta’s, ver

nissen en inkten; 9% van de 
groepsomzet) en Apparel 
(confectie van technische 
kledij; 28% van de groeps 
omzet). De belangrijkste 
deelsegmenten zijn de dek
zeilen voor vrachtwagens, 
die 15 procent van de 
groepsomzet opleveren en 
waarin Sioen de marktleider 
is. Dat marktleiderschap 

mag Sioen ook claimen in 
zeildoek.
Zoals andere industriële be
drijven kan Sioen zijn omzet 
nog wel op peil houden, 
maar de winstmarges van 
het jaar voordien evenaren 
lukt niet meer. In de eerste 
zes maanden boekte de 
groep een omzet van 
264,7 miljoen euro. Dat is 
een groei met 2,3 procent te
genover de omzet van 
258,7 miljoen euro in de eer
ste helft van 2018. De orga
nische groei bedroeg 2,8 
procent (0,4% was het ge
volg van overnames en 
0,9% van desinvesteringen). 
In het eerste kwartaal van 
dit jaar steeg de omzet met 
1,4 procent, van 131,8 naar 
133,6 miljoen euro.
De afdelingen presteerden 
erg verschillend. De domi
nante Coatingdivisie zag 
haar omzet in de eerste jaar
helft teruglopen met 1,8 pro
cent tot 168,3 miljoen euro 
(was 171,4 miljoen). De 
groeivertraging in een aantal 
industriële sectoren in 
Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk woog op de cij
fers. Gelukkig nam de omzet 
van de Appareldivisie toe 
met 18,3 procent tot 74,7 mil
joen euro (was 63,2 miljoen). 

De omzet van de kleinere 
Chemicalsdivisie daalde 
met 3,9 procent tot 21,7 mil
joen euro (was 24,2 mil
joen). De bedrijfskasstroom 
(ebitda) ging met 12 procent 
achteruit (van 35,6 naar 
31,4 miljoen euro) en de be
drijfswinst (ebit) zelfs met 
21 procent (van 24,5 naar 
19,4 miljoen euro).
De combinatie van hogere 
grondstoffenprijzen (poly
meren), de zwakkere vraag 
en de minder voordelige 
productmix (meer verkoop 
van garens) deden de 
groepswinst dalen met  
22,2 procent (van 16,7 naar 
13,0 miljoen euro). Bij de 
tradingupdate over het eer
ste kwartaal had Sioen zijn 
verwachtingen voor 2019 
neerwaarts bijgesteld. De 
toon van het management 
over het volledige boekjaar 
was niet zo negatief meer.

Conclusie
De koers stond de voorbije 
maanden behoorlijk onder 
druk. De halfjaarcijfers heb
ben niet voor een herstel ge
zorgd. De waardering tegen 
15,5 keer de verwachte winst 
voor 2019 en 8 keer de ver
wachte verhouding tussen 
de ondernemingswaarde 
(ev) en de bedrijfskasstroom 
(ebitda) voor 2019 is aan
vaardbaar, gezien de unieke 
marktpositie van de groep. 
We houden de koers in de 
gaten voor een adviesverho
ging. z

SIOEN INDUSTRIES

Winstmarge blijft niet op peil

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

Verschenen op insidebeleggen.be 
op 17 september

Koers: 23,60 euro
Ticker: SIOE BB
ISIN-code: BE0003743573
Markt: Euronext Brussel
Beurskapitalisatie: 467 miljoen euro
K/w 2018: 15
Verwachte k/w 2019: 15,5
Koersverschil 12 maanden: -5%
Koersverschil sinds jaarbegin: +4%
Dividendrendement: 2,6%

Het management was 
niet negatief over het 

volledige boekjaar.

BI
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inside beleggen markt in beeld

Over het eerste kwartaal van 
het lopende boekjaar maakte 
het Amerikaanse post- en pak-
kettenbedrijf tegenvallende 
cijfers bekend. De omzet bleef 
stabiel op 17,05 miljard dollar, 
maar de nettowinst liep terug 
van 835 miljoen tot 745 mil-

joen dollar. Per aandeel ver-
diende FedEx 2,84 dollar 
tegenover 3,10 dollar over 
dezelfde periode vorig jaar. 
FedEx wijst op het zwakkere 
economische klimaat door de 
handelsoorlog. Daardoor ver-
laagde de groep de jaarprog-
nose tot 10 à 12 dollar per aan-
deel. Vorig jaar bedroeg het 
resultaat 15,52 dollar per aan-
deel. In reactie dook de koers 
meer dan 13 procent. De trend 
blijft dalend.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
Koers: 148,83 dollar
Ticker: FDX US
ISIN-code: US31428X1063

Tijdens het eerste semester van 
2019 steeg de omzet van het 
Luikse farmabedrijf met 55 pro-
cent tot 19,6 miljoen euro. Die 
prima prestatie is te danken 
aan licentieovereenkomsten 
voor Estelle voor de Europese 
Unie en Rusland met Gedeon 

Richter. De kaspositie eind juni 
bedroeg 77,5 miljoen euro. 
Daarmee heeft de groep vol-
doende ademruimte om de 
onderhandelingen voor een 
deal voor Estelle in de Ver-
enigde Staten door te zetten en 
de fase III-studie voor Donesta 
op te starten. Mithra, dat afge-
lopen week zijn twintigjarige 
bestaan vierde, vraagt binnen-
kort goedkeuringen bij diverse 
autoriteiten aan voor verschil-
lende producten. De koers won 
de jongste tijd terrein.

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
Koers: 28,76 euro
Ticker: MITRA BB
ISIN-code: BE0974283153

De groep van stichter Bill Gates 
verhoogt het kwartaaldividend 
met 11 procent. Het volgende 
kwartaal keert ze een dividend 
van 0,51 dollar per aandeel uit, 
een stijging met 0,05 dollar in 
vergelijking met het vorige 
kwartaaldividend. De raad van 

bestuur maakte voorts een 
nieuw programma bekend voor 
de inkoop van eigen aandelen 
voor een bedrag tot 40 miljard 
dollar. Die terugkoop heeft 
geen einddatum. De koers van 
het aandeel trok enkele pro-
centen aan na het nieuws. 
Technisch bekeken blijft de 
trend van het Microsoft-aan-
deel sterk à la hausse gericht. 
Op 120 dollar bevindt zich de 
eerste steunzone van enig 
belang, het dieptepunt van 
begin juni van dit jaar.

Advies: verkopen
Risico: gemiddeld
Rating: 3B
Koers: 139,25 dollar
Ticker: MSFT US
ISIN-code: US5949181045

Over het eerste halfjaar 
maakte de vastgoedgroep 
schitterende cijfers bekend. De 
nettowinst verviervoudigde 
bijna van 15 miljoen tot 
56,4 miljoen euro. Per aandeel 
werd 6,43 euro verdiend tegen-
over 1,71 euro in de eerste zes 

maanden van 2018. De klim is 
voornamelijk te danken aan 
residentiële verkopen in België 
en Luxemburg. De vastgoed-
ontwikkelaar liet nog weten 
ook in de komende jaren sterke 
resultaten te verwachten. 
Ondanks de schitterende cij-
fers bleef de koersklim relatief 
bescheiden. Het aandeel staat 
wel op recordniveau en de 
trend blijft à la hausse gericht.

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
Koers: 68,00 euro
Ticker: IMMO BB
ISIN-code: BE0003599108
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Mosaic is de grootste 
producent van fosfaat
kunstmeststoffen in 

de wereld en de tweede 
grootste producent van ka
liumkunstmeststoffen in 
NoordAmerika. De mijnen 
worden heel kostenefficiënt 
uitgebaat. Mosaic heeft een 
uitgebreid distributienet
werk in opkomende mark
ten, zoals Brazilië en India. 
Maar het bedrijf is actief in 
een cyclische markt. De vraag 
is nu niet erg groot en er is 
meer dan voldoende capaci
teit. De landbouw is zwaar 
getroffen door de handel
soorlog tussen de Verenigde 
Staten en China. De Chine
zen kopen hun soja nu vooral 
in Brazilië en Argentinië.
In het tweede kwartaal van 
dit jaar kwam de onderlig

gende winst per aandeel uit 
op 12 dollarcent, 60 procent 
minder dan verwacht. Het 
nettoverlies bedroeg 233 mil
joen dollar. Dat is enorm, 
maar is een gevolg van 
284 miljoen dollar kosten 
voor de sluiting van de fos
faatactiviteiten in Florida. 
Voor dit jaar heeft de directie 
al twee keer de winstver
wachtingen naar beneden 
bijgesteld. Die bedraagt nog 
slechts 1,1 à 1,5 dollarcent.
Hebben we de bodem van de 
berenmarkt voor kunstmest
stoffen bereikt? We denken 
het wel. De integratie van 
Vale Fertilizantes in Brazilië 
ligt voor op schema. Tegen 
eind dit jaar zullen aanzien
lijke synergievoordelen 
merkbaar zijn in de resulta
ten. Mosaic snoeit zwaar in 

de kosten. Concurrenten ver
minderen de capaciteit. De 
koers lijkt ook recht te krab
belen van een dieptepunt 
rond 18 dollar. We halen een 
beproefde strategie van stal: 
de credit spread. We schrij
ven een out of the money put
optie en kopen een out of the 
money putoptie met dezelfde 
looptijd, maar met een lagere 
uitoefenprijs.

Putspread
Schrijf de put Mosaic december met 
uitoefenprijs 22,00 dollar @ 1,50 dollar
Koop de put Mosaic december met 
uitoefenprijs 19,00 dollar @ 
0,50 dollar
Die constructie biedt het 
voordeel dat geen directe in
vestering nodig is. Integen
deel, u ontvangt 100 (100 x 1) 
dollar als premie. U betaalt 

0,50 dollar voor het gekochte 
contract, maar ontvangt an
derhalve dollar voor de ge
schreven optie. Als de koers 
van de aandelen Mosaic zich 
handhaaft boven 22 dollar, 
dan behoudt u de premie van 
100 dollar. Dat is de grootst 
mogelijke winst met deze 
constructie.
Het meest negatieve scenario 
is dat de aandelenkoers van 
Mosaic de ingezette hausse
beweging niet doortrekt en 
weer onder 19 dollar zakt. 
Dan moeten we kopen tegen 
22 dollar. We oefenen de ge
kochte put uit en verkopen de 
aandelen tegen 19 dollar. Het 
verlies bedraagt dan 300 dol
lar (3 x 100) verminderd met 
de ontvangen premie van 
100 dollar. Die 200 dollar is 
het maximale verlies. z

De aanslagen op enkele 
olieinstallaties in Sau
diArabië zonden een 

schokgolf door de energie
markten. De grootste verwer
kingsinstallatie voor ruwe 
olie ter wereld (Abqaiq) werd 
getroffen. Het staatsoliebe
drijf Saudi Aramco schatte de 
onmiddellijke impact op 
5,7 miljoen vaten per dag, 
waarmee de productiecapaci
teit nagenoeg werd gehal
veerd. De verloren productie 
kwam overeen met ongeveer 
5 procent van de wereldwijde 
productiecapaciteit. Prompt 
schoten de prijzen van zowel 
Brent als West Texas Inter
mediate (WTI) de hoogte in. 
De stijging bedroeg op een 
bepaald moment 20 procent. 
De Saudi’s bliezen warm en 
koud over de impact en de 
tijd die nodig is om de instal

laties weer operationeel te 
krijgen. Net na de aanslag 
klonken daarover vrij opti
mistische geluiden, maar op 
maandag bleek ineens dat het 
volledige herstel meerdere 
maanden in beslag zou ne
men. Een dag later bleek dat 
het twee tot drie weken zou 
duren. Nagenoeg meteen 
volgde een forse correctie van 
de olieprijs.
Bovendien hadden onder 
meer de Verenigde Staten, Ja
pan en ZuidKorea zich al be
reid getoond om hun strategi
sche oliereserves aan te 
spreken. Het is dus maar de 
vraag hoe duurzaam de stij
ging van de olieprijs is. Zodra 
het schokeffect is weggeëbd, 
komen de vraag en aanbod
fundamenten weer op het 
voorplan. Enkel bij een esca
latie van het conflict tussen 

SaudiArabië en de Verenigde 
Staten enerzijds en Iran an
derzijds kan een terugval 
worden vermeden.

Rem op hogere vraag
Fundamenteel liggen de kaar
ten niet zo gunstig voor ruwe 
olie. Zo ziet het Internatio
naal Energieagentschap (IEA) 
de voorraden in de tweede 
helft van dit jaar en vooral in 
2020 sterk toenemen. Na de 
vrijwillige productiebeper
king van de OPEClanden en 
Rusland kwam vorig jaar een 
einde aan de voorraadop
bouw. Maar die productieaf
spraken zullen volgens het 
IEA niet langer volstaan. Dat 
komt door de aantrekkende 
productie bij nietOPECpro
ducenten, met voorop de Ver
enigde Staten, maar ook Bra
zilië en Noorwegen.

Daarbij komt dat ook de Chi
nese economie hapert, wat 
een rem zet op de vraag naar 
ruwe olie. De groei van de 
Chinese industriële productie 
in augustus was sinds 2002 
niet meer zo laag, terwijl ook 
de private investeringen afne
men. Ondanks de productie
onderbreking is er ruim vol
doende reservecapaciteit 
beschikbaar. SaudiArabië kan 
teren op hoge reserves die de 
exportbehoefte van 26 dagen 
dekken. De OPEC heeft ook 
reserveproductiecapaciteit, 
net zoals Rusland.
Als Brent en WTI respectie
velijk richting 70 en 65 dollar 
evolueren, kan een shortposi
tie via hefboomproducten 
worden overwogen. De aan
slagen illustreren wel dat een 
shortpositie op olie nooit he
lemaal zonder gevaar is. z

DERIVATEN

Geen reden voor hogere olieprijs

OPTIES

Bodemonderzoek bij Mosaic
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A ls we de impact van de 
beslissingen van de 
 Europese Centrale 

Bank (ECB) en de Ameri-
kaanse centrale bank (Fede-
ral Reserve) vergelijken, dan 
haalt de ECB het overduide-
lijk. Zoals verwacht greep de 
Fed voor de tweede keer in 
met een verlaging van de ba-
sisrente met 25 basispunten 
(0,25%). Maar er was verre 
van eensgezindheid daarover 
en voorzitter Jerome Powell 
liet zich opvallend positief 
uit over de staat van de Ame-
rikaanse economie. Dat kan 
erop wijzen dat de financiële 
markten niet meteen en mis-
schien zelfs dit jaar geen ver-
dere verlagingen meer moe-
ten verwachten.

We wezen er vorige week al 
op dat de westerse aande-
lenmarkten op cruciale ni-
veaus zijn aanbeland. De 
Standard&Poor’s500-index 
bevindt zich in de buurt van 

de recordhoogte. Deze be-
slissing en vooral de bijbe-
horende commentatoren 
zijn onvoldoende om Wall 
Street voort omhoog te stu-
wen. Ook de Eurostoxx50- 
index bereikte een vorige 
top van het jaar door het 
ECB-besluit. Maar ook daar 
ontbreekt de kracht voor 
een doorbraak.
Het scenario dat de beurzen 
eerst een terugval zullen 
kennen alvorens hun weg 
naar boven in te slaan, blijft 
realistisch. Die correctie 
moet ons in staat stellen de 
voorbeeldportefeuille gelei-
delijk aan de komende we-
ken en maanden weer aan te 
vullen en de kaspositie aan 
het werk te zetten.

Argenx:  
kalme schijn bedriegt
Op basis van de beperktere 
nieuwsstroom lijkt het alsof 
het Belgische biotechbedrijf 
Argenx in slaap is gevallen, 
maar schijn bedriegt. Dit jaar 
kondigde zich aan als een 
jaar zonder laatklinische 
 studieresultaten. Zulke re-
sultaten veroorzaken de 
grootste koersschommelin-
gen bij biotechbedrijven, 

maar zelfs zonder laatkli-
nisch nieuws steeg het aan-
deel sinds het jaarbegin met 
ruim 30 procent. Tegenover 
de koerspiek van 135,7 euro 
in juli is er een terugval met 
16 procent.
De ambitieuze Gentenaars 
bouwen voort aan de om-
schakeling naar een volledig 
geïntegreerde wereldwijde 
speler in immunologie tegen 
2021. Een eerste cruciale ele-
ment daarvoor blijft de ont-
wikkeling van de klinische 
pijplijn. Die loopt als een 
sneltrein en zal de komende 
twaalf tot achttien maanden 
heel wat nieuws opleveren. 
Met het auto-immuun antili-
chaam ARGX-113 of efgarti-
gimod loopt de rekrutering 
van de fase III-studie voor de 
spierziekte myastenia-gravis 
(MG) volgens plan om in de 
tweede jaarhelft van 2020 
resultaten op te leveren. Bij 
positieve resultaten zal Ar-
genx begin 2021 een goed-
keuringsaanvraag indienen 
in de Verenigde Staten, Ja-
pan en Europa, en in dat 
scenario zou efgartigimod 
eind 2021 op de Amerikaanse 
en de Japanse markt kunnen 
komen. In de tweede jaar-

helft start met efgartigimod 
een eerste van twee fase 
III-studies in de zeldzame 
bloedingsziekte immune 
thrombocytopenia of ITP.

Nog meer indicaties
De resultaten van de lo-
pende fase II-studie voor de 
zeldzame huidziekte 
pemphigus vulgaris worden 
in de eerste jaarhelft van 
2020 verwacht. In het na-
jaar start een fase II-studie 
voor een vierde indicatie, de 
spierziekte CIDP, en vol-
gend jaar maakt Argenx een 
vijfde indicatie bekend 
waarvoor efgartigimod zal 
worden getest. Eerder dit 
jaar nam men een exclusieve 
licentie op een subcutane 
(onderhuidse) toedienings-
techniek van Halozyme (En-
hanze). Na de bekendma-
king tegen het jaareinde van 
de resultaten van een fase 
I-studie zal worden bekeken 
hoe Enhanze wordt geïnte-
greerd in het ontwikkelings-
pad van efgartigimod met 
het oog op de optimalisatie 
van het marktpotentieel van 
efgartigimod.
Partner Janssen Pharmaceu-
tica is met het kankerim-
munologie-middel ARGX-
110 of cusatuzumab een 

Verdeelde Fed weet niet te scoren

Argenx heeft een 
solide basis gelegd 

voor de komende vijf 
tot tien jaar.

Goud en metalen
IAMGold: China Gold International Resources 
heeft nog altijd interesse om een belang te 
nemen in IAMGold. Dat heeft een van de top
mensen vorige week herhaald. China Gold wil 
producerende goudmijnen overnemen en zegt 
dat IAMGold goed zou passen in dat kader. 
Maar van een concreet bod is er nog geen 
sprake.

Herstel
Südzucker maakt op 10 oktober de cijfers over 
de eerste jaarhelft bekend. CropEnergies, de 
dochter gespecialiseerd in biobrandstof, gaf al 

voorlopige resultaten over het tweede kwartaal 
en het eerste halfjaar. De bedrijfswinst (ebit) 
maakte een sprong van 102 procent tot 
28,6 miljoen euro, ver boven de gemiddelde 
analistenverwachting. De jaardoelstellingen 
werden niet verhoogd, enkel bevestigd.

Vergrijzing
Mithra Pharmaceuticals maakte op de dag van 
de viering van zijn twintigjarige bestaan de cij
fers over de eerste jaarhelft bekend. De kasposi
tie stond op 30 juni op 77,5 miljoen euro. Het 
blijft uitkijken naar een deal voor Estelle op de 
Amerikaanse markt.

Nieuws uit de bedrijven
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PORTEFEUILLE

Aankoop: we hebben 100 aandelen Texaf gekocht tegen 35,00 euro (3509,95 euro) en 150 
aandelen Mosaic tegen 21,66 dollar  (2893,25 euro); we kopen 750 aandelen Deceuninck (bij) 
tegen maximaal 1,86 euro; 40 aandelen Sipef tegen maximaal 40,60 euro; 60 aandelen 
Kinepolis tegen maximaal 54,45 euro; 100 aandelen Schlumberger tegen maximaal 36,20 
dollar; 50 aandelen Atenor Group tegen maximaal 71,55 euro; 40 aandelen Prosus tegen 
maximaal 65,40 euro

Verkoop: we verkopen 250 deelbewijzen VanEck Vector Goldminers tegen minimaal 29,25 dollar

Totale return
Aandelen % Cash % Totale waarde %

112.599,48 76,3% 34.974,14 23,7% 147.573,62 100%
Prestatievergelijking
 Sinds 1/1/2019  Sinds 1/1/2019
Inside Beleggen +17,5% Bel-20 +15,3%
Eurostoxx50 +19,0% MSCI World  +17,2%

Orders
1 koopwaardig   2 houden   3 verkopen   A laag risico   B gemiddeld risico   C hoog risico

uitgebreide fase II-studie 
(tot 150 patiënten) gestart 
voor de bloedkanker AML, 
die als basis zou kunnen die-
nen voor een registratieaan-
vraag. Janssen heeft een uit-
gebreid ontwikkelingsplan 
met cusatuzumab en heeft 
de ambitie de molecule voor 
2023 op de markt te krijgen.
Parallel levert het succes-
volle Innovative Access Pro-
gram (IAP) jaarlijks een 
nieuwe beloftevolle mole-
cule op. In mei kondigde Ar-
genx met ARGX-117 en 
ARGX-118 twee nieuwe mo-
leculen aan. ARGX-117 is net 

zoals efgartigimod een au-
to-immuun antilichaam en 
werkt in op C2, een target 
binnen het complementsys-
teem dat betrokken is bij 
veel auto-immuunziekten. 
De eerste klinische studie 
start in het eerste kwartaal 
van 2020. Het doel is een 
eerste succesvolle fase 
II-studie af te leveren in een 
eerste indicatie (MMN, een 
neurologische ziekte) en de 
molecule daarna voor meer-
dere indicaties te testen. 
ARGX-118 is een antilichaam 
dat inwerkt op Galectin-10, 
een eiwit dat een rol speelt 

in de vorming van hardnek-
kige slijmproppen. De ont-
dekking haalde uitgebreid 
de pers omdat met ARGX-
118 mogelijk een doorbraak 
kan worden gerealiseerd in 
de behandeling van astma. 
In 2020 volgt de aankondi-
ging van ARGX-119.

Terug adviesverhoging
Ten slotte werkt Argenx 
volop aan de uitbouw van 
een dubbele commerciële 
franchise tegen 2021. Een 
eerste in spierziekten, met 
efgartigimod in MG en later 
eventueel CIPD, en een 

tweede in bloedziekten met 
cusatuzumab in AML en 
met efgartigimod in ITP. Op 
termijn is een derde (in 
huidziekten) en zelfs vierde 
franchise mogelijk. Argenx 
mikt op een sterke aanwe-
zigheid in de VS, Japan en 
Europa. We namen onlangs 
Argenx op in onze lijst van 
veertien Belgische langeter-
mijnfavorieten omdat we ge-
loven dat het bedrijf een so-
lide basis voor groei heeft 
gelegd voor de komende vijf 
tot tien jaar. We verhogen 
het advies opnieuw naar 
koopwaardig (rating 1C). z
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Australië is een econo-
misch wonder. Het 
land legt cijfers voor 

waarvan veel andere landen 
alleen maar kunnen dromen. 
De Australische economie 
groeit al 28 jaar ononderbro-
ken. Dat is een wereldre-
cord. Maar het is niet meer 
zeker dat dat nog vele jaren 
kan blijven duren. De eerste 
tekenen van een vertraging 
duiken op en er leeft zelfs 
recessievrees.

Zeepbel op vastgoedmarkt
De reden van ongerustheid 
ligt bij de nauwe band van de 
Australische economie met 
die van China, haar grootste 
handelspartner en de belang-
rijkste exportpartij. Die band 
speelde een grote rol bij het 
succes van de Australische 
economie, maar kan nu een 
handicap beginnen te vor-
men. In China kan de explo-
sieve groei niet blijven door-
gaan in het tempo van enkele 
jaren geleden. Bovendien is 
er de handelsoorlog met de 

Verenigde Staten. Australië 
deelt daar eveneens in de 
klappen. Als de situatie aan-
houdt, zoals het er nu naar 
uitziet, dan kan dat op rela-
tief korte termijn een nega-
tieve impact van 0,3 procent 
op het bruto binnenlands 
product hebben.
De problemen in Australië 
komen niet alleen uit het 
buitenland. In de grote ste-
den waren de huizenprijzen 
abnormaal sterk gestegen. 
Dat had vooral te maken met 
Chinese interesse in Austra-

lisch vastgoed. Maar de ap-
petijt van de Chinezen is 
sterk afgenomen. Het gevolg 
is dat de prijzen van huizen 
blijven dalen, vooral in de 
grote steden. De gemiddelde 
prijs is met 7,9 procent ge-
daald sinds de piek in sep-
tember 2017. In Melbourne 
is dat 11 procent en in Syd-
ney zelfs 15 procent.
Maar die correctie lijkt nog 
lang niet te volstaan om ko-
pers weer te overtuigen. De 
verkoop van onroerend goed 
bereikte in maart het laagste 

niveau in twintig jaar. Dat is 
zelfs minder dan tijdens de 
financiële crisis in 2008. De 
Australische centrale bank 
(RBA) heeft berekend dat nu 
al 3 procent van de krediet-
nemers een lening moet te-
rugbetalen die zwaarder is 
dan de waarde van het huis 
of appartement dat ze koch-
ten. Dat is een zorgwek-
kende situatie, omdat de 
Australische gezinnen een 
van de hoogste schuldquotes 
ter wereld hebben (120 pro-
cent van hun vermogen).

INSIDE OBLIGATIESELECTIE   

Munt Uitgever Coupon Vervaldag Prijs Rendement Coupure Rating
EUR  Petroleos Mexicanos  2,5% 24/11/22  101,66  1,96% 100.000  BBB+
EUR  Baywa AG  3,125% 26/06/24  106,51  1,68% 1000 NR
EUR  Paprec Holding SA  4% 31/03/25  100,55  4,17% 100.000  B+
CHF  Gategroup Finance  3% 28/02/22  99,80  2,19% 5000 NR
USD  Yum! Brands  4,75% 15/01/30  102,10  4,49% 2000 B+
USD  JBS USA  5,5% 15/01/30  104,88  4,89% 2000 BB-
USD  EPR Properties  3,75%  15/08/29  100,11  3,74% 2000 BBB-
GBP  Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25  95,46  4,61% 100.000  BBB+
NOK  Daimler 2,25% 15/12/22  101,87  1,65% 10.000  A
RUB  Intern. Finance Corp  6,25% 07/06/21  100,31  6,03% 100.000  AAA
SEK  EIB 1,375% 12/05/28  109,78  0,23% 10.000  AAA
CAD  Daimler Canada  2,54% 21/08/23  99,15  2,77%  5000 A
AUD  Volkswagen 2,4% 28/08/24 99,39  2,53% 10.000  BBB+
NZD  Argosy Property  4,00% 27/03/26  108,26  2,85%  5000 NR
ZAR  KFW 7,50% 10/11/22  102,34  6,66% 5000 AAA
TRY  Citigroup 11% 24/05/22  90,54  15,49%  1000 NR
BRL  EIB 7,25% 28/06/21  104,32  4,66% 5000 AAA
PLN  EIB 2,75%  25/08/26  104,28  2,08% 1000 AAA

inside beleggen obligaties

Australische economie groeit al 28 jaar

* Nieuw in de selectie
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Australische dollar  
erg volatiel
Desondanks zal de Austra-
lische economie dit jaar 
nog steeds met 3 procent 
groeien. Er was verwacht 
dat de officiële rentetarie-
ven zouden stijgen, maar 
de Reserve Bank of Austra-
lia heeft de markten ver-
rast. Ze heeft niet alleen ge-
zegd dat ze de tarieven 
onveranderd houdt, maar 
ook dat een daling mogelijk 
is. De centrale bank wil zo 
de conjunctuur voorberei-
den op meer onheil wegens 
de commerciële spannin-
gen tussen de Verenigde 
Staten en China.

De Australische dollar blijft 
daarom onderhevig aan 
grote schommelingen. De 
daling van de grondstoffen-
prijzen en de angst voor een 
vertraging van de wereld-
economie in het algemeen 
en de eigen economie in het 
bijzonder doen de Aussie 
meer kwaad dan goed. Voeg 
daar de extreme voorzich-
tigheid van de RBA aan toe. 
Die houdt sinds 2016 haar 

richttarief op een diepte-
punt van 1,50 procent (met 
zelfs kans op verlaging).

Herbeleggingskansen
Wie vrijgekomen middelen 
wil beleggen in Australische 
dollar, kan onder meer te-
recht bij een nieuwe obliga-
tie van bij KBC IFIMA S.A. 
De obligatie in Australische 
dollar met een vaste intrest-
voet van 1,05 procent heeft 
als uitgiftedatum 3 oktober 
2019. De eindvervaldag ligt 
op 3 oktober 2022. Geïnte-
resseerden betalen 2015 
Australische dollar per cou-
pure van 2000 Australische 
dollar. Het actuarieel bruto-
rendement bedraagt 0,80 
procent (in Australische dol-
lar), gebaseerd op een uitgif-
teprijs van 100,75 procent en 
uitgaand van een terugbeta-
ling tegen 100 procent op de 
eindvervaldag. Na aftrek van 
de roerende voorheffing van 
30 procent verkrijgt men 
een actuarieel nettorende-
ment van nauwelijks 0,48 
procent (in Australische dol-
lar). De lening krijgt een 
sterke rating van Moody’s 
(A1) en van Standard & 
Poor’s (A +). Wie meer ren-
dement wil, moet beleggen 
op wat langere termijn. De 

lening van Volkswagen die 
sinds vorig week opgeno-
men is in de Obligatieselec-
tie is daar een goed voor-
beeld van. Die levert nog 
altijd een brutorendement 
van 2,50 procent op.

Laagterecord in  
Nieuw-Zeeland
Australië is nauw verbonden 
met Nieuw-Zeeland. De offi-
ciële rente is lager in laatst-
genoemd land. In mei ver-
laagde de centrale bank de 
rente naar 1,5 procent. En 
begin augustus ging er nog 
eens 0,50 procent af, wat het 
huidige niveau brengt op  
1 procent. Adrian Orr, de 
gouverneur van de 
Nieuw-Zeelandse centrale 
bank, kondigde nietszeg-
gend aan dat de volgende 
renteaanpassing een verho-
ging of een verlaging kan 
zijn. De centrale bank ver-
wacht dat de inflatie rond  
2 procent zal blijven. Nieuw- 
Zeeland voelt, net als veel 
andere landen, de gevolgen 
van de wereldwijde vertra-
ging van de economische 
groei.
De tienjaarsrente in 
Nieuw-Zeeland bereikte 
zelfs al een nieuw laagtere-
cord. De rente daalde naar 

0,98 procent. Beleggers 
vluchten naar veilige oorden 
omdat ze ook in Nieuw-Zee-
land vrezen voor de impact 
van de handelsoorlog tussen 
China en de VS. Bovendien 
denkt de markt dat de cen-
trale bank van Nieuw-Zeel-
and haar monetair beleid 
voort zal versoepelen in een 
poging de economie te on-
dersteunen. Vrijgekomen 
gelden in kiwidollars kun-
nen een weg vinden naar de 
obligatie van Belfius Finan-
cing Company. Die loopt van 
7 oktober 2019 tot 7 oktober 
2024. De jaarlijkse bruto-
coupon in Nieuw-Zeelandse 
dollar van 1,75 procent 
brengt het actuarieel bruto-
rendement op 1,54 procent 
omdat de uitgifteprijs 101 
procent bedraagt. Netto 
schiet een nettorendement 
over van 1,02 procent.
De meeste specialisten die 
we raadpleegden, verkiezen 
de Amerikaanse dollar bo-
ven de Australische en de 
Nieuw-Zeelandse dollar om-
wille van de hogere rente-
vergoeding (circa 50 basis-
punten hoger). We vinden 
een dollarspreiding richting 
de Australische dollar naast 
de Amerikaanse toch wel 
aangewezen. z

BMW stopt met elektrische i3 en wellicht ook met de i8
De Duitse autobouwer BMW stopt met de pro
ductie van het elektrische model i3. De super
sportwagen i8 krijgt geen vervolg en wordt wel
licht ook afgevoerd. Beide opvallende wagens 
leveren niet de gewenste resultaten op. BMW 
was zes jaar geleden een pionier in zuiver elek
trisch aangedreven voertuigen, maar verkwan
selde die voorsprong. CEO Harald Krüger kreeg 
de zwartepiet toegeschoven en moest het veld 
ruimen. De achterstand inhalen op aartsrivaal 
Mercedes en outsider Tesla zal veel zweet en 
nog meer geld vergen. Vorige week zagen we dat 
Mercedes, Daimler en Volkswagen de obligatie
markt betraden met nieuwe emissies. Nu voegt 

ook Peugeot zich bij de autofabrikanten die extra 
geld ophalen om nieuwe investeringen mogelijk 
te maken. De recentste obligatie in euro heeft 
een couponnetje van 1,125 procent en loopt tot 
18 september 2029. Het rendement is iets hoger 
(1,25%) als de stukken gekocht kunnen worden 
rond 98,5 procent van de nominale waarde. De 
lening krijgt de rating BBB van S&P, zodat ze nog 
net tot de investment grade (kwaliteitspapier) 
behoort. Coupures kosten 100.000 euro. BMW 
heeft al heel wat obligaties uitstaan op de secun
daire markt. De kans is groot dat de Beierse 
autobouwer binnenkort opnieuw een beroep 
doet op de kapitaalmarkt.

OBLIGATIEFOCUS

INSIDE WISSELKOERSEN 

Wisselkoers  Stand Evol. 1j
EUR/USD  1,1011  -5,81%

EUR/GBP  0,8873  -0,49%

EUR/NOK  9,8879  +2,95%

EUR/SEK  10,702  +2,25%

EUR/CAD  1,4598  -3,99%

EUR/AUD  1,6114  -0,93%

EUR/NZD  1,7148  -3,03%

EUR/ZAR  16,278 -5,78%

EUR/TRY  6,3098  -12,01%

De Australische 
dollar blijft 

onderhevig aan forse 
schommelingen.

WWW.INSIDEBELEGGEN.BE 26 SEPTEMBER 2019 137



inside beleggen lezersvraag 

U bent weer positiever over 
Sipef. Geldt dat ook voor 
Anglo-Eastern Plantations? 

We verkochten in mei onze 
positie in het palmoliebe-
drijf Anglo-Eastern Plantati-
ons (AEP) tegen 520 pence 
per aandeel. Dat deden we 
niet omdat we niet meer ge-
loven in het potentieel van 
palmolie of omdat we de 
koers van het aandeel te 
hoog vonden, wel uit on-
vrede voor het pertinent 
misprijzen van topvrouw 
Lim Siew Kim (51,85% van 
de aandelen) ten aanzien 
van de retailbelegger. Het 
bedrijf wordt al jaren uiter-
mate conservatief beheerd. 
Dat is verstandig in een vo-
latiele sector zoals de tropi-
sche landbouw, maar er zijn 
grenzen.
De groep betaalt van ouds-
her een zeer laag dividend 
van enkele pence per aan-
deel (kostprijs enkele mil-
joenen dollars), ondanks een 
structureel stevige nettokas-
positie die de jongste jaren 
schommelde tussen 57 en 
111 miljoen dollar. Dat is 130 
tot 250 pence per aandeel. 
De argumentatie was de 
snelle expansie en het nog te 
beplanten groepsareaal van 
ruim 45.000 hectare (kost-
prijs ruim 450 miljoen dol-
lar). Het bedrijf had ook be-
loofd het dividend op te 
drijven naarmate het 
groepsareaal matuurder 
werd. Maar de jongste jaren 
vertraagde de expansie ste-

vig tot maximaal 2000 hec-
tare per jaar. Het nog te be-
planten areaal werd 
gehalveerd tot 22.000 hec-
tare en van de beloofde divi-
dendverhoging kwam niets 
in huis. De chronische ex-
treem lage waardering van 
de groep is dan ook logisch.
Ook AEP ontsnapt dit jaar 
niet aan de slechte omstan-
digheden in de palmolie-
markt. Na zes maanden 
daalde de eigen productie 
van palmvruchten met 1 pro-
cent tot 470.300 ton, on-
danks een toename van het 
aantal mature plantages te-
genover twaalf maanden ge-
leden met 2917 hectare tot 
61.138 hectare (+5%). De 
palm olieproductie daalde 
met 8,4 procent tot 177.500 
ton. In de eerste drie maan-
den was er een daling met 4 
procent tot 88.100 ton. De 
gemiddelde palmolieprijs lag 
tijdens de eerste jaarhelft 
20,3 procent lager dan in de 
eerste jaarhelft van vorig 
jaar op 527 dollar per ton. De 
groepsomzet daalde met 
26,6 procent tot 97,9 miljoen 
dollar. De nettowinst ver-
schrompelde van 16,2 mil-
joen dollar tot 0,3 miljoen, 
inclusief een positieve her-
waardering van de plantages 
met 1,4 miljoen. De nettokas-
positie daalde van 104,5 mil-
joen dollar op 30 juni 2018 
naar 84 miljoen of 169 pence 
per aandeel (92,9 miljoen 
eind 2018). Het beplante 
groepsareaal klom de jongste 
twaalf maanden met 1800 

hectare tot 70.503 hectare 
(69.792 hectare eind 2018). 
Daarnaast beschikt AEP nog 
over 21.000 beplantbare 
hectare.
Het aandeel zakte na de 
halfjaarcijfers naar 430 
pence, in de buurt van het 
meerjarig dieptepunt van 
2016. Onlangs was er wat 
herstel en technisch beke-
ken zijn er tekenen van een 
uitbodeming. In die zin, en 
rekening houdend met de 
nog extremer geworden lage 
waardering, zouden we be-
staande posities aanhouden 
(rating 2A). We verwachten 
vroeg of laat nieuwe overna-
mes in de sector en dat kan 
de koers van AEP een im-
puls geven en een beter ver-
koopmoment creëren. We 
geloven in de concurrentieel 
sterke positie van palmolie 
in de markt van de plantaar-
dige oliën en breiden 
daarom onze positie in het 
veel beter beheerde Sipef 
uit. z
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Is Anglo-Eastern Plantations weer koopwaardig?

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be

Hebt u ook een  
beleggingsvraag?
Elke week behandelen we 
een actuele vraag van een 
abonnee. Hebt u ook een 
beleggingsvraag?  
Mail die dan naar inside
beleggen@roularta.be.  
Misschien leest u hier dan 
het antwoord.

Donderdag 19/9: Alibaba en CFE
Vrijdag 20/9: Analyse halfgeleidersector  en voorwoord 
Maandag 23/9: Argenx en lezersvraag (Anglo-Eastern Plantations)
Dinsdag 24/9:  Michelin, Recticel en derivaten (olie) en opties (Mosaic)
Woensdag 25/9: Kraft Heinz, Vestas Wind en  pdf
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DONDERDAG 26 SEPTEMBER
Carnival: halfjaarresultaten
Micron Technologies: 
kwartaalresultaten

VRIJDAG 27 SEPTEMBER
Campine: halfjaarresultaten
Emakina: halfjaarresultaten
Fountain: halfjaarresultaten

MAANDAG 30 SEPTEMBER
Beluga: halfjaarresultaten
Crescent: halfjaarresultaten
Co.Br.Ha.: halfjaarresultaten
Floridienne: halfjaarresultaten
Sucraf: halfjaarresultaten
Viohalco: halfjaarresultaten

Volgende chat op 
donderdag 26 september  
Ga voor de chatsessie naar  
http://insidebeleggen.be/chat
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