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We krijgen de jongste tijd wel-
eens de vraag om in aande-
len als Facebook, Netflix en

Tesla Motors te beleggen. Die zijn de
afgelopen jaren niet voor niets uitge-
groeid tot sterwaarden op Wall Street.
Vorig jaar hebben dat soort aandelen
ervoor gezorgd dat indexen als de
Standard&Poor’s500 (S&P500; ticker
SPX) min of meer overeind zijn geble-
ven, ondanks de gemiddelde daling
van de bedrijfswinsten.

De voorbije jaren was het een abso-
luut een beter idee om in risicovollere
groeiwaarden te beleggen dan te kie-
zen voor als defen-
siever beschouwde
waardeaandelen.
Het afgelopen lus-
trum haalde de
Growth-index (tic-
ker SGX, de verza-
meling van groeiaandelen in de
S&P500-index) een return van 92,5%
(koersstijging en dividenden), tegen-
over 78% voor de Value-index (ticker
SVX, de verzameling van onderne-
mingen uit de S&P500-index waarop
het etiket ‘value’ wordt gekleefd). Dat
verschil op vijf jaar werd vooral in
2014 en 2015 gemaakt. Als we kijken
naar het verschil in return op twee
jaar, zien we 12,7% voor SGX en
slechts 3,9% voor SVX.

Een opmerkelijk verschil. Het sterk-
ste contrast is het verschil tussen de
prestatie van Amazon en Wal-Mart
Stores. De groeiwaarde Amazon heeft
tegenwoordig een beurswaarde van
360miljard USD, tegenover 215mil-
jard USD voor Wal-Mart, hoewel de
verwachte omzet van Amazon dit jaar
137miljard USD bedraagt, tegenover
480miljard USD voor Wal-Mart. Hier
is er dus een gigantisch waarderings-
verschil, waar Amazon tegen afge-

rond 3 keer de verwachte omzet
wordt gewaardeerd, tegenover 0,5
keer bij Wal-Mart. En dat terwijl de
omzet van Wal-Mart wel al enkele
jaren stagneert, terwijl onlinekoning
Amazon zijn omzet in drie jaar bijna
zal hebben verdubbeld. Amazon ver-
rekent 130 keer de verwachte winst,
Wal-Mart 16 keer.

Waarde boven groei
Als we echter kijken naar de presta-

ties dit jaar, dan zien we dat verschil
niet meer. Sinds begin 2016 ligt Wal-
Mart met +14% voor op Amazon

(+12%). Dat wordt
ook bevestigd door
de +8% van de SVX
ten opzichte van de
stijging met 5,3%
van de SGX dit jaar.
Het wijst op een

trendwijziging. Het waarderingsver-
schil is te fors opgelopen.

Een van de verklaringsfactoren is
het extreem soepele beleid van de cen-
trale banken, in de eerste plaats de
Federal Reserve. Dat heeft beleggers
ertoe aangezet meer risicovol te beleg-
gen. Maar zeker in de Verenigde Sta-
ten probeert de Fed het rentebeleid te
keren en in een erg gematigd tempo
weer een opwaartse rentecyclus in
gang te zetten. Dat zal waarde weer
meer doen bovendrijven. Kijk ook eens
naar Berkshire Hathaway van super-
valuebelegger Warren Buffett, dat dit
jaar wel uitblinkt met +11%, tegenover
+4% voor de S&P500-index.

Het is met andere woorden geen
goed idee nu nog achter de fors opge-
lopen groeiwaarden aan te lopen. Eén
minder kwartaal kan tot enkele tien-
tallen procenten koersverlies aanlei-
ding geven. Verkies de komende tijd
duidelijk waarde boven groei. �
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De dagen en de weken voor de
vergadering van het rentecomité
van de Federal Reserve was er

zenuwachtigheid op de financiële mark-
ten. De angst voor een renteverhoging
met 25 basispunten (0,25%) zat erin.
Maar het is niet tot een aanpassing geko-
men. Wel gaf de Amerikaanse centrale
bank een hint dat er, net zoals vorig
jaar, in december een renteverhoging
aan zit te komen. De beurzen en het
goud hebben alvast opgelucht gerea-
geerd op die beslissing.

7C Solarparken: opnieuw
hogere vooruitzichten
7C Solarparken– de Belgische uitba-

ter van zonnepanelen- of PV-parken,
vooral in Duitsland – heeft zijn strate-
gische plan van 2015 tot 2017 na één

jaar al grotendeels gerealiseerd. De kern
van het plan was een stijging van de
nettokasstroom per aandeel – de
bedrijfskasstroom (ebitda) min de
intrestlasten min belastingen – van 0,37
tot 0,39EUR in 2015 (0,26EUR in 2014)
naar 0,42EUR in 2016 en 0,50EUR in
2017, dankzij een uitbreiding van de
portefeuille PV-parken van 71 mega-
watt (MW), naar 94 MW eind 2016 en
105 MW eind 2017. Op dit moment is
al 68% van die capaciteitsuitbreiding
(+23 MW, tot 94 MW) en 88% van de
geplande ebitda-verhoging (+6,7miljoen
EUR) gerealiseerd, met concrete plan-
nen voor de voltooiing tot 105 MW
tegen midden 2017.

Het nieuwe strategische plan van 2016
tot 2018 stelt tegen eind 2017 een doel-
stelling van 115 MW voorop, via 

10 MW extra nieuwbouw in 2017. Nog
volgend jaar zal het rendement van de
volledige portefeuille worden geopti-
maliseerd via verbeteringswerken aan
25% van de PV-parken (kostprijs 2,2mil-
joen EUR voor 0,4miljoen EUR extra
ebitda). De financiering gebeurt ener-
zijds door de uitgifte in oktober van een
converteerbare obligatie voor 2,5miljoen
EUR, met een voorkeurrecht voor de
bestaande aandeelhouders, een looptijd
van één jaar, een coupon van 2,25%
bruto en een conversieprijs van 2,5EUR
per aandeel, en anderzijds 3,4miljoen
EUR, wellicht via een beperkte private
plaatsing het komende jaar.

Op basis van die plannen verhoogde
7C de verwachte nettokasstroom per
aandeel van 0,50 naar 0,53EUR. Daarna
wil 7C in 2018 een nieuwe kwantum -

Opgeluchte markten
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sprong maken richting 200 MW. Dat
kan gebeuren via een verkoop aan een
grotere speler, een fusie van gelijken of
de overname van een kleiner bedrijf
(zoals Colexon Energy in 2014), maar
ook via de instap van een sterke finan-
ciële partner die de versnelde groei kan
ondersteunen. Ondanks de uitzonder-

lijk lage zonnestraling in de eerste jaar-
helft – 5 à 10% onder het meerjaren -
gemiddelde, met een negatieve impact
op de ebitda van 1miljoen EUR – ver-
hoogde 7C de minimaal verwachte
ebitda voor 2016 van 23,4 naar 24mil-
joen EUR (13,4miljoen EUR in de eerste
jaarhelft). De verwachte nettokasstroom

per aandeel van minstens 0,43EUR
werd bevestigd. In de eerste jaarhelft
lag dit cijfer, net als vorig jaar, op
0,23EUR, ondanks 29,3% extra uit-
staande aandelen. De verhoogde doel-
stellingen wettigen een verhoogd koers-
doel van 3EUR, en we bevestigen
daarom het koopadvies (rating 1B). �

Basiswaarden en trackers
� iShares MSCI Emerging Markets ETF:
tracker op de opkomende markten;
markten in herstel na Amerikaanse
rentebeslissing (update)

� iShares MSCI Japan EUR hedged ETF:
positieve reactie op beslissing van Bank
of Japan om over te schakelen van
kwantitatieve naar kwalitatieve
versoepeling (tienjarige rente op nul
houden) (update)

� iShares Stoxx600 Banks ETF: tracker
om in te spelen op de zwaar
achtergebleven Europese bankaandelen;
herstel van de bankaandelen na
Amerikaanse beslissing om rente niet te
verhogen (update)

Consumptie middenklasse
opkomende landen
� Barco: nieuwe topman Jan De Witte (ex-
General Electric) start; wil Barco nog
efficiënter maken (update)

� Bolloré: holding van Vincent Bolloré laat
toe in te spelen op potentieel Afrika en
herstel bij Vivendi; maakte lagere
halfjaarresultaten bekend met interim-
dividend van 0,02EUR per aandeel

� Daimler: Mercedes-Benz is terug
grootste verkoper van Duitse
luxewagens

Energie
� 7C Solarparken: degelijke halfjaarcijfers;
businessplan 2016-2018 op investor
day; gaat converteerbare obligatie van
2,5miljoen EUR uitgeven in oktober (zie
boven)

� Schlumberger: grootste speler in de
oliedienstensector; verwacht herstel
van de resultaten vanaf derde kwartaal

� Velcan: jaarcijfers 2015 voldeden
ruimschoots aan de verwachtingen; wel
jammer van het tegenvallend nieuws uit
Indonesië met het SukaRame- en
Meureubo 2-project; uitkijken naar
halfjaarcijfers en aankondiging over
zonne-energie

Goud en metalen
� Franco-Nevada: recordresultaten Q2,

uitblijven Amerikaanse renteverhoging
zorgt voor koersherstel (update)

� iShares Silver Trust: tracker op zilver,
dat de afgelopen jaren nog veel meer is
teruggevallen dan het goud; staat aan
begin van een stierenmarkt

� Silver Wheaton: sterke resultaten Q2
zorgden enige tijd voor stevige
koersprestatie

� SPDR Gold Shares: goudtracker; goud
weer in stierenmarkt; de vraag naar
goud is in het eerste kwartaal door
massale aankopen door beleggers
gestegen naar 1290 ton, een toename
van liefst 21%; uitblijven Amerikaanse
renteverhoging zorgt voor herstel
goudprijs (update)

� Umicore: meevallende halfjaarresultaten
met verhoging winstdoelstelling leidde
tot nieuwe recordkoers

� VanEck Vectors Gold Miners ETF:
goudmijnen excelleerden tot augustus;
na correctie door vrees voor snelle
Amerikaanse renteverhoging kwam
recent terug herstel omdat
renteverhoging er niet is gekomen
(update)

Landbouw
� Anglo-Eastern Plantations:
palmolieplantagegroep heeft
meevallende halfjaarresultaten
gepubliceerd

� CF Industries: grootste speler in
stikstofhoudende meststoffen (nitraten)
werd voorbije jaar zwaar afgestraft op
Wall Street

� Potash Corp.: fusie aangekondigd met
Canadese sectorgenoot Agrium

� Sipef: halfjaarcijfers wat beter dan
verwacht; licht verhoging van de
jaarprognose, mede door stijgende
palmolieprijs

� Tessenderlo: Luc Tack controleert
rechtstreeks (via Symphony Mills) en
onrechtstreeks (via Picanol) intussen
ruim 37% van de vennootschap; neemt
nieuwe binnenvaarttanker in gebruik en
bouw nieuwe fabriek voor vloeibare
meststoffen in Rouen zit op schema

Vergrijzing
� Ablynx: halfjaarcijfers tonen een
kaspositie van 288,7miljoen EUR; de
fase II-resultaten van de
combinatieherapie van vobarilizumab
(potentieel middel tegen reumatoïde
artritis) werden gemengd onthaald door
verrassend hoge score voor placebo;
maar volgens het bedrijf bieden die
resultaten wel degelijk potentieel; markt
wacht beslissing van AbbVie af;
investeerder Adrianus Van Herk heeft
positie tot boven 5% uitgebreid

� Argen-x: kondigde op investor day in New
York een tweede fase II-studies aan voor
ARGX-113 en twee combinatiestudies
voor ARGX-110; weldra bespreking
(update)

� Bone Therapeutics: overdreven
koersdaling na einde van de lock-
upperiode; halfjaarcijfers tonen
kaspositie van 26,6miljoen EUR op 30
juni; voldoende kasmiddelen tot begin
2018; positie werd verhoogd; bekwam
ruling voor belastingaftrek van octrooi-
inkomsten (update)

� Fagron: halfjaarcijfers licht onder de
verwachtingen; Adrianus van Herk heeft
belang van 3% opgebouwd; koers terug
op dreef

� MDxHealth: kwam met de nodige
vertraging toch met een verhoging van
de omzetprognose voor 2016 van 30 à
50% naar +60%; hierdoor
koersdoelverhoging bij KBC Securities
van 5,5 naar 6EUR; forse koersreactie
(update)

� Mithra Pharmaceuticals: sloot deal van
26miljoen EUR met 10miljoen EUR
upfrontbetaling met Fuji Pharma voor
commercialisering van Estelle in Japan
en ASEAN-landen; kaspositie geslonken
tot 65,9miljoen EUR op 30 juni; kreeg
positief artikel in The Contraception
Journal

(**): 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

OVERZICHT KOOP- EN VERKOOPINTENTIES PER THEMA



BOUW

Moury Construct

De smallcap Moury Construct is
een Waalse bouwgroep met
heel wat werkmaatschappijen.

Bouwgroepen worden traditioneel als
zeer cyclisch omschreven. Voor Moury
Construct is dat een stuk minder uit-
gesproken. Dat komt deels doordat
gemiddeld meer dan de helft van de
omzet komt uit niet-cyclische over-
heidsopdrachten. Daarnaast zijn er
inkomsten uit rusthuizen en privaat-
publieke projecten (PPP’s). Maar
immuun voor een mindere conjunc-
tuur is de groep natuurlijk niet. Sinds
het crisisjaar 2009 stond ofwel de
omzetontwikkeling (2010 en 2011)
ofwel de winstgevendheid onder druk.
In 2012 zakte de operationele (ebit)
marge tot 2,9% (was nog 6,9% voor
2011).

Sinds 2013 zien we duidelijk een her-
stel van de winstmarge. De ebit-marge
steeg van 2,9 tot 4,0%. Die verbetering
heeft zich nog versterkt doorgezet in
2014. De groepsomzet 2014 bedroeg
92,2miljoen 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 door. Het bedrijfsresultaat
klom van 3,2 naar 4,95miljoen EUR,
goed voor een stijging met 53,6% en
een ebit-marge van 5,4%, tegenover
4,0% voor 2013 (recordmarge 8,5% in

2008). Die gunstige trend inzake ren-
dabiliteit heeft zich ook vorig jaar door-
getrokken. Ondanks de lagere omzet
in 2015 (van 92,2 naar 85,7miljoen
EUR) of een terugval met 7,0% zagen
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). Dat is van 5,9 naar
9,9EUR per aandeel.

In de eerste helft van 2016 was het
weer tijd voor een sprong voorwaarts
in de omzetevolutie: +15,9% (van 42
naar 48,7miljoen EUR). De toename
van de ebit bleef wel beperkt tot 3,3%,
wat een lagere ebit-marge van 5,7%
inhoudt. Door een heel sterk financieel
resultaat is de nettowinst wel met

34,4% geklommen, tot 2,25miljoen
EUR (was 1,68miljoen EUR) of een toe-
name van de winst per aandeel van
4,2 naar 5,7EUR. Cruciaal voor de toe-
komstige evolutie is het orderboek.
Dat blijft er uitstekend uitzien met
127,1miljoen EUR op 30 juni, een
recordniveau, te vergelijken met
110,5miljoen EUR eind februari en net
boven het niveau van eind augustus
2015 (124,5miljoen EUR). Het is meer
dan één jaar omzet.

Het management kijkt dan ook met
vertrouwen naar de rest van het
lopende boekjaar 2016. Het resultaat
2016 zal minstens het niveau van 2015
bereiken. De gevoelige verbetering
van het resultaat de jongste jaren laat
de Waalse bouwgroep ook toe om het
fors geknipte dividend te doen her -
leven. Voor het boekjaar 2015 was er
een nieuwe verhoging tot 5EUR bruto
per aandeel (3,65EUR netto), want er
blijft een zeer stevige kaspositie van
34,1miljoen EUR of 86EUR per aandeel
op 30 juni. Te vergelijken met 36,3mil-
joen EUR eind vorig jaar (91,6EUR per
aandeel). �

Conclusie
De koers van Moury Construct ver-
toont flink wat stabiliteit. Het gaat
dan ook om een gezonde, winstgevende
bouwmaatschappij, waarvan de koers
voor twee derde door de cashpositie
wordt gedekt. Een nieuwe dividend-
verhoging mag in het vooruitzicht
worden gesteld. Wel een enge markt.

INSIDE BELEGGEN 27 SEPTEMBER 20164

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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RETAIL

Inditex

Inditex (voluit Industria de Diseno
Textil) is de maatschappij boven de
succesvolle kledingketen Zara, die

enige tijd deel uitmaakte van de voor-
beeldportefeuille. Inditex werd in 1963
gesticht door Amancio Ortega Gaona
– intussen zowat de rijkste Europeaan
– als producent van dameskleding.
De groep kreeg een wending in 1975,
toen in het Noord-Spaanse La Coruna
(Galicië) de eerste Zara-winkel open-
ging. De eerste winkel buiten Spanje
kwam er in 1988, in Porto. Het jaar
nadien werd een eerste vestiging in
New York geopend. Vandaag zijn er
wereldwijd ruim 2000 Zara-winkels
op zorgvuldig uitgekozen plaatsen in
populaire steden van 92 verschillende
landen.

Hoewel de groep afgerond 2 op
3EUR omzet uit de Zara-winkels haalt,
bestaat de groep uit acht merken, met
naast Zara Pull & Bear, Massimo Dutti,
Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara
Home (bed- en badlinnen) en Uterqüe,
goed voor 7096 verkooppunten in 92
markten en ruim 150.000 personeels-
leden. De beursgang volgde in het
voorjaar van 2001. Inditex groeide uit
tot een fraai groeiverhaal, waarbij elk
jaar sinds de IPO de winst van het jaar
voordien werd overtroffen.

Inditex is zo’n sterk groeiverhaal
door het flexibele, geïntegreerde busi-

nessmodel, waarbij design, productie,
logistiek en verkoop perfect op elkaar
zijn afgestemd. De laatste modetrends
worden meegenomen door het ont-
werpen van liefst 36.000 nieuwe items
per jaar. Twee tot zes keer per week
worden de winkels met de nieuwste
items bevoorraad. Die winkels bevin-
den zich op vooraanstaande locaties
en bieden een goede prijs-kwaliteit-
verhouding. Feedback van klanten
zorgt voor eventuele bijsturing van
de collecties. Binnen 24 tot 48 uur wor-
den bestellingen van winkels overal
ter wereld geleverd.

Dat groeiverhaal is ook op de Madri-
leense beurs niet onopgemerkt voor-
bijgegaan. Het aandeel haalde de voor-
bije vijf jaar een return van bijna 200%,
terwijl de IBEX-index bleef steken op
+30%. In het eerste semester van het
boekjaar 2016-2017 (afsluitdatum 31
januari) werd een omzet van 10,47mil-

jard EUR gerealiseerd, of 11% meer
dan in dezelfde periode vorig jaar. De
nettowinst is in de eerste drie maanden
met 8% geklommen, tot 1,26miljard
EUR, wat ligt boven de gemiddelde
analistenverwachting lag. De bruto-
winst steeg met 9%, negatief beïnvloed
door wisselkoersschommelingen,
waardoor de brutomarge zakte van
58,1 naar 56,8%.

De omzetgroei bij constante wissel-
koersen bedroeg liefst 11%. De
bedrijfskasstroom (ebitda) steeg met
7%, van 1,97 naar 2,11miljard EUR.
Bij de start van het lopende tweede
kwartaal van het boekjaar bedroeg de
omzetgroei 13% bij constante wissel-
koersen, wat erop wijst dat de stevige
omzetgroei wordt vastgehouden. Indi-
tex heeft 5miljard EUR cash staan op
de balans en verhoogt elk jaar het divi-
dend, maar is slechts eigenaar van
enkele winkels, voor de rest is er tel-
kens een leasingcontract. �

Conclusie
Inditex is zonder discussie topkwa-
liteit, maar tegen 31 keer de verwachte
winst 2016-2017 en 28 keer die voor
2017-2018 en een verwachte verhou-
ding tussen de ondernemingswaarde
(ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda)
van 18 is het aandeel erg duur. Van-
daar dat we van elke opleving zouden
gebruikmaken om de positie in het
aandeel af te bouwen.

Europese aandelen

Advies: verkopen
Risico: laag
Rating: 3A
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ALTERNATIEVE ENERGIE

PNE Wind Group

Na een woelige periode met
interne twisten ligt de klem-
toon bij PNE Wind Group ein-

delijk weer op het operationele. Het
Duitse windenergiebedrijf focust op
korte termijn vooral op de uitbouw
van de portefeuille met operationele
windparken binnen zijn activiteit als
independent power producer (IPP), die
het in 2014 opstartte. Het achterlig-
gende idee voor die strategiewijziging
was dat de verkoop van zo’n porte-
feuille een hogere verkoopprijs wettigt,
vergeleken met de verkoop van een
individueel – vaak nog niet operatio-
neel – windpark. De uitbouw vergt
evenwel tijd en een langere prefinan-
ciering, en de strategische ommezwaai
werd al die tijd door beleggers maar
matig geapprecieerd.

PNE mikte er vanaf het begin op om
tegen eind 2016 een portefeuille van
150 megawatt (MW) uit te bouwen,
waarvan de verkoop tussen 2,3 en
2,5miljoen EUR per MW zou moeten
opbrengen. PNE liet tot nog toe in het
midden hoe de verkoop van de IPP
zou gebeuren, met als opties zowel
een aparte beursgang (IPO) als een –
al dan niet gedeeltelijke – verkoop.
Begin september koos het definitief
voor een directe verkoop aan een of
meer investeerders. De portefeuille
bestond eind juni uit zeven windpar-

ken, met een totale capaciteit van 136,5
MW, waarvan er drie (38,1 MW) in de
tweede jaarhelft nog worden afge-
werkt. Inclusief een project dat nog
op een definitieve goedkeuring wacht,
zal de beschikbare portefeuille 152
MW bedragen.

Het is duidelijk dat de succesvolle
verkoop dit jaar een cruciaal element
is om de prognose van 110 tot 130mil-
joen EUR cumulatieve bedrijfswinst
(ebit) in de periode 2014 tot 2016 te
realiseren. In 2014 bedroeg de ebit
immers slechts 2,7miljoen EUR, en
vorig jaar 9,8miljoen EUR. Dat laatste
cijfer lag een stuk onder de verwach-
tingen, na de geweigerde vergunning
voor het Sallachy-windpark in Schot-
land (66 MW), die tot 25miljoen EUR
zou aanleveren. Voor dit jaar mikt het
vernieuwde management op een ebit
tot 100miljoen EUR. Maar dat kan dus
enkel door de verkoop van de IPP.

In de eerste jaarhelft boekte PNE een
negatieve ebit van 1,4miljoen EUR,
tegenover een ebit van 24miljoen EUR
vorig jaar dankzij de verkoop van de
Schotse onshoreportefeuille (op het
land). Het nettoresultaat daalde van
18,4miljoen EUR of 0,25EUR per aan-
deel, naar -7,8miljoen EUR of -0,1EUR
per aandeel. Uiteraard blijft PNE, naast
de uitbouw van de IPP, de portefeuille
verder ontwikkelen. Zo sloot WKN
begin dit jaar een driejarig samenwer-
kingsverband af met de investerings-
maatschappij John Laing. Daaruit
vloeide in september een eerste trans-
actie voort. WKN leverde begin juli
het Duitse windpark Westerengel op
(23,1 MW) aan de Duitse investerings-
maatschappij CEE. De totale onsho-
reportefeuille bedroeg eind juni 4733
MW. Bij de offshoreportefeuille (op
zee; eind juni in totaal 4984 MW, waar-
van 2160 MW verkocht) was er in juni
voor Borkum Riffgrund II een posi-
tieve investeringsbeslissing door part-
ner Dong, wat 3,2miljoen EUR ople-
vert. �

Conclusie
We zijn tevreden met de keuze van
PNE Wind Group voor een directe ver-
koop van de portefeuille windparken.
De koersevolutie is recent vrij stabiel,
en aangezien we vinden dat de markt
te weinig rekening houdt met een suc-
cesvolle verkoop dit jaar, verhogen
we het advies.

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B



727 SEPTEMBER 2016 INSIDE BELEGGEN

TECHNOLOGIE

Qualcomm

De smartphonemarkt, en dan
vooral het duurdere segment,
is stilaan matuur aan het wor-

den, met lage groeicijfers. Dat is niet
alleen een probleem voor de produ-
centen van die mobiele toestellen, maar
ook voor de toeleveranciers. Tot die
categorie behoort Qualcomm. Het
Amerikaanse halfgeleiderbedrijf pro-
duceert chipsets (processoren en het
communicatiegedeelte) voor smart-
phones en andere mobiele toestellen.
Het bezit ook de intellectuele rechten
op de protocols voor mobiele commu-
nicatie (CDMA, SCDMA) die het
bedrijf heeft ontwikkeld. Producenten
van mobiele toestellen die van die pro-
tocols gebruikmaken, moeten Qual-
comm daarvoor een vergoeding per
verkocht toestel betalen. Ook de paten-
tenafdeling van Qualcomm (QTL)
heeft bij een lagere verkoop minder
inkomsten.

Qualcomm moet zwaar investeren
in onderzoek en ontwikkeling om tech-
nologisch aan de top te kunnen blijven.
Het budget daarvoor bedraagt bijna
5miljard USD op jaarbasis. Er is ook
de toenemende concurrentie van grote
producenten die hun eigen chipsets
ontwikkelen en van (Chinese) bedrij-
ven die dit kostenefficiënter kunnen.
Het gevolg is dat Qualcomm af te reke-
nen heeft met een dalende omzet. Na

een achteruitgang in 2015 (-3%) zal de
omzet ook in het lopende boekjaar
(afsluitdatum 30/9) opnieuw lager uit-
komen. De consensusprognose gaat
uit van een daling met ruim 8%.

De cijfers van het derde kwartaal
waren beter dan verwacht, met een
omzet van 6,03miljard USD, 4% meer
dan een jaar eerder en zelfs 9% hoger
dan in het tweede kwartaal. Ook de
brutomarge steeg naar 60,2%. De
omzet van de halfgeleiderafdeling
QCT bleef op jaarbasis ongewijzigd,
maar door een hoger aandeel van
goedkopere halfgeleiders daalden de
gemiddelde verkoopprijzen. De winst-
marge van QCT bleef steken op 9,5%,
maar Qualcomm maakt zich sterk dat
het die in het vierde kwartaal kan
opkrikken naar minstens 16%. Op
middellange termijn moet zelfs 20%
mogelijk worden, wanneer de afhan-
kelijkheid van het smartphonesegment

daalt. Qualcomm zet ook in op andere
segmenten zoals servers, zelfrijdende
auto’s, drones en het internet der din-
gen. Bij de licentieafdeling QTL
bedroeg de winstmarge 85,8%. Vorige
maand werden nieuwe licentiedeals
afgesloten met Chinese smartphone-
producenten Oppo en Vivo. Qual-
comm had eerder al een overeenkomst
met Xiaomi.

Eerder dit jaar werd het kwartaal
dividend met 10% opgetrokken, tot
0,53USD per aandeel. Tijdens de drie
eerste kwartalen van dit boekjaar spen-
deerde Qualcomm 5,7miljard USD aan
dividenden en de inkoop van eigen
aandelen. Toch is de vrije kasstroom
positief. Met 4,93miljard USD ligt die
sinds de start van het boekjaar 10%
hoger dan een jaar eerder. De prognose
voor het volledige boekjaar bedraagt
6,5miljard USD. Qualcomm had op
het einde van het derde kwartaal voor
31miljard USD aan cash en korteter-
mijnactiva op de balans staan, tegen-
over 11,8miljard USD aan schulden. �

Conclusie
Qualcomm houdt goed stand in een
erg competitieve markt, is financieel
gezond en genereert positieve vrije
kasstromen. De onderwaardering
tegenover het beursgemiddelde is wel
helemaal verdwenen. Tegen bijna 15
keer de verwachte winst en met een
rendement van iets meer dan 3% vin-
den we het aandeel niet langer koop-
waardig. Vandaar de adviesverlaging.

Wereldaandelen

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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Euforie alom op de financiële
markten, maar ze was van korte
duur. Iedereen is verheugd dat

noch de nationale bank van Japan
noch de Federal Reserve haar mone-
taire beleid heeft veranderd. De inves-
teerders zijn gerustgesteld: het kapitaal
blijft goedkoop en overvloedig voor-
handen. Wat kunnen ze meer verlan-
gen?

Toch zijn er enkele opmerkelijke
merkwaardigheden opgedoken bij
beide centrale banken. Hoewel het
gevoerde beleid tot op heden weinig
vruchten afgeworpen heeft, blijft de
nationale bank van Japan halsstarrig
dezelfde koers aanhouden. Ze veran-
derde echter haar doelstellingen.
Voortaan houdt ze geen rekening meer
met de ontwikkeling van de inflatie.
Zoals overal elders trachtte ze de magi-
sche drempel van 2% te behalen.
Tevergeefs. De tweede wijziging betrof
het niveau van de rentetarieven. De
bank besloot dat ze alles in werking
zal stellen om te beletten dat het tien-
jarige tarief boven 0% uitstijgt. Een
verdekte manier om aan te geven dat
ze massaal papier zal aankopen om
dat doel te bereiken. De Japanse cen-
trale bank hoopt zo de inflatie onrecht-
streeks toch aan te wakkeren.

Het oogde niet veel beter bij de Fed.
De onenigheid tussen de tien gouver-
neurs die het monetaire beleid bepalen,

nam toe. Drie wilden een renteverho-
ging van 0,25%. Die bleef uit omdat
de Fed nog altijd niet overtuigd is van
de duurzaamheid van het economi-
sche herstel. Zij herzag veel van haar
prognoses neerwaarts. Zo is niet langer
sprake van een groei van 2% voor dit
jaar, maar van 1,8%. Die zou volgend
jaar tot 1,1% terugvallen en in 2018
moeizaam tot 1,9% hervatten. Die cij-
fers staan in schril contrast met de prog-
noses uit de academische wereld.

Het gevaar van Trump
Vorig jaar in december, toen de Fed

voor het eerst haar tarieven optrok,
had het monetaire comité aangekon-
digd dat er vier verhogingen in de
loop van dit jaar zouden plaatsvinden.
We weten dat er nog maar één kan
komen. Volgens de peilingen bestaat
er één kans op de twee dat dit in
december gebeurt. Als we echter reke-
ning houden met het gevoel van som-
mige gouverneurs, is die kans uiter-
mate klein. Dat heeft niet alleen te
maken met aarzelende groeivooruit-
zichten, maar veeleer met de politieke
ontwikkeling in de Verenigde Staten.

Hoe dichter de presidentiële verkie-
zingen naderen, hoe duidelijker het
wordt dat Trump wel degelijk kan
zegevieren. Deze kandidaat is fors
gekant tegen de Fed. Wetend dat de
gouverneurs allemaal afkomstig zijn

van de Democratische partij, vrezen
ze allemaal voor hun toekomst. Dat
betekent dus dat, als Trump het effec-
tief haalt in november, geen rentever-
hoging komt.

ECB blij met Bayer-Monsanto
Dichter bij huis, hoewel ze het nooit

officieel zal erkennen, is voor de Euro-
pese Centrale Bank (ECB) de mega -
overname van Monsanto door Bayer
een goede zaak. Zo’n fusie vergt heel
wat middelen, voornamelijk obligaties,
die hoe dan ook in aanmerking komen
in het kader van de monetaire expan-
sie van de ECB. Het overgrote deel
van de uitgiften wordt dus door de
ECB aangekocht. We kunnen zelfs
stellen dat die overname alleen maar
mogelijk werd dankzij het monetaire
beleid van de ECB.

Centrale banken dienen in normale
omstandigheden geld in die mate te
verschaffen dat een economie blijft
draaien. Pompen ze meer geld in het
systeem, dan dient dat geld gebruikt
te worden om langlopende investe-
ringen te financieren. Dat overtollige
geld wordt dan stelselmatig afge-
roomd in de loop van de investerings-
cyclus. Gebeurt dat niet, dan ontstaat
onvermijdelijk inflatie.

Vandaag delen centrale banken
zomaar geld uit. Oorspronkelijk hoop-
ten ze op die manier de inflatie aan te

Obligaties

Euforie van korte duur
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wakkeren, wat de schuldenlast draag-
lijker moest maken. Het overtollige
geld belandde echter in het specula-
tieve circuit en zorgde voor een onge-
remde koersinflatie, waarvan alleen
een heel klein deel van de beroeps -
bevolking profiteerde. En nu zijn ze
allemaal bang om van koers te veran-
deren. Wat vorig jaar in december
gebeurde, zit nog fris in de geheugens.
De geloofwaardigheid staat wel dege-
lijk op het spel.

Krachtig, maar kort
Voorlopig hielden de markten geen

rekening met de latente gevaren van
het huidige beleid. De euforie ver-
spreidde zich snel. De kapitaalmarkt
beleefde spetterende zittingen. Het
langetermijnpapier, liefst van soeve-
reine oorsprong, ging gezwind de
hoogte in, met koerswinsten die vaak
meer dan 10% bedroegen. Het korte-
termijnpapier daarentegen deed een
pas achteruit, wat de rentecurves in
alle munten flink vervlakte. Het rom-
melpapier maakte een slechte beurt,
maar kon de verliezen beperken. Men
telde gemiddeld driemaal meer stij-

gende waarden dan omgekeerd. Die
verhouding was nog groter bij de
hoogrentende munten die van een
mogelijke verlaging van petroleum-
productie profiteerden.

De euforie was ook merkbaar op de
wisselmarkt. De yen (JPY) sprong 1,2%
omhoog nu de renteschaal voor goed
neerwaarts gericht is en speculatief
kapitaal aantrok. De dollar (USD) moest
het overgrote deel van zijn winst vorige
vrijdag afstaan. Hij eindigde niettemin
0,1% hoger dan de week voordien. Het
pond (GBP) verloor 1,4%. De grond-
stoffenmunten boekten overal winst.
De uitschieter van de week was de rand
(ZAR), die niet minder dan 4,1% ver-
stevigde. Andere uitschieters waren
de real (BRL) +3%, de roebel (RUB)
+2,4%, de Australische dollar (AUD)
+1,8%, de Noorse kroon (NOK)
+1,75%, de Canadese dollar (USD)
+1,3% en zelfs de Turkse lira (TRY)
+1%. Dat zijn allemaal kortstondige en
opportunistische bewegingen die snel
van richting kunnen veranderen.

Vlotte plaatsingen
De activiteit op de primaire markt

was vrij druk. Banken en bedrijven
geven hopen obligaties uit, zelden met
aantrekkelijke voorwaarden. Wat niet
belet dat ze vlot geplaatst werden.
Geen enkele uitgifte was echter
bestemd voor de particuliere belegger.
Het Franse vastgoedbedrijf Klepierre
(A-) biedt slechts 0,67% meer dan het
marktgemiddelde met zijn uitgifte op
vijftien jaar. Dat is minstens 0,5% te
weinig tegenover de heersende markt-
voorwaarden. Maar dat stuk wisselt
nu al tegen 102,27% van eigenaar op
de grijze markt. Zijn Belgische tegen-
hanger Atenor (zonder rating) brengt
twee kleinschalige leningen van 30mil-
joen EUR elk uit. Hun voorwaarden
zijn correct, maar de stukken zijn al
lang niet meer beschikbaar. U moet
er nu minstens 102% voor betalen.
Het Spaanse reisagentschap eDreams
(B) is bijzonder vrijgevig: 9,38% meer
dan het marktgemiddelde. De maat-
schappij is van zeer zwak allooi, dus
uiterst speculatief. Het stuk kan ver-
vroegd terugbetaald worden vanaf
2018 tegen 104,25%. Op de grijze
markt moet men hiervoor al 101,34%
neertellen. �

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