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W ie wind zaait, zal storm oog-
sten. Dat spreekwoord is
meer dan ooit van toepas-

sing op de Britse premier David Came-
ron. Hij voerde zijn verkiezingsbelofte
uit om een referendum te organiseren
en gaf de Britten – in de eerste plaats
de Engelsen – de kans hun ongenoegen
te uiten. Zo heeft hij Europa in een
lange periode van politieke onzeker-
heid gedompeld.
We moeten het de lidstaten van de

Europese Unie nageven: rond de start
van de zomervakantie slagen ze er nu
al enkele jaren in om voor spanning te
zorgen en naar een
climax toe te wer-
ken, waarbij de unie
op haar grondvesten
davert. Vorig jaar
rond deze tijd waren
er de zenuwslopende onderhandelin-
gen met de Grieken, waarbij een grexit
ternauwernood werd vermeden. Dit
jaar zorgde het referendum in Groot-
Brittannië voor de opbouw naar een
climax. Maar deze keer is het veel min-
der goed afgelopen. Het legt nog maar
eens de diepe kloof in de samenleving
en de groeiende afstand tussen de
Europese leiders en zijn burgers bloot.
De brexit veroorzaakt een woelige en
wanordelijke start van de zomer op
de financiële markten, met de val van
het Britse pond (GBP) en de Europese
aandelenmarkten tot gevolg. Vooral
de financiële waarden staan zwaar
onder druk. Veilige havens zoals goud
doen het dan weer wel goed.
Een woelig verloop met flink wat

volatiliteit hebben we al voldoende
gekregen in de eerste zes maanden
van het jaar. De start was ronduit dra-
matisch. De almaar verder dalende
olieprijs – uiteindelijk tot net onder
30USD per vat – en de grote twijfels

over de Chinese groei waren de
belangrijkste oorzaken van de diep-
rode start op de beurzen in 2016. In
het voorjaar kwam er wel een herstel-
periode, maar helemaal rooskleurig
werden de perspectieven de voorbije
maanden niet meer, vooral door de
dreiging van een brexit.

Oplopende zenuwachtigheid
Europa is nog nauwelijks bekomen

van het horrorscenario van de brexit,
of het kreeg afgelopen weekend ook
al de Spaanse verkiezingen op zijn
bord. Ook daar zijn de kaarten niet

gunstiger geschud.
De Europese Unie
zal een krachtig
antwoord moeten
sturen dat ze
boodschap uitein-

delijk heeft begrepen. Maar zijn de
Europese leiders daartoe in staat?
De komende weken zijn er nog

enkele belangrijke afspraken voor de
financiële markten, zoals het banen-
rapport voor juni (na de flinke tegen-
valler van het vorige rapport) en het
Amerikaanse resultatenseizoen. Na
vier opeenvolgende kwartalen van
lage winsten is er hoop op beterschap.
Maar krijgen we die ook te zien?
Al maanden zijn we voorstander van

een voorzichtige aanpak. U zult begrij-
pen dat er, na de brexit, nog niet met-
een reden is om die strategie aan te
passen. We moeten ermee rekening
houden dat het eerst nog wat erger
wordt, alvorens beterschap te zien.
Maar we moeten ook heel alert zijn,
want de oplopende zenuwachtigheid
zal ongetwijfeld voor steeds grotere
en fraaiere kansen zorgen. Daarvan
zullen we volop moeten profiteren,
maar het lijkt ons nog wat vroeg om
daar nu al voluit voor te gaan. �
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De teerling is geworpen. In een
nu al historisch referendum
hebben de Britten zich uitge-

sproken om de Europese Unie te ver-
laten. De brexit is een feit. Het was
niet specifiek vanwege dat risico dat
we sinds maanden een voorzichtige
aanpak hanteren, maar het was wel
een van de redenen. Intussen hebben
we de Spaanse verkiezingen gehad,
die ook alweer een moeilijke puzzel
hebben gelegd. En er is de bezorgd-
heid over de groei van de wereldeco-
nomie, het nakende Amerikaanse
resultatenseizoen en het Amerikaanse
banenrapport voor juni. Voldoende
elementen om onze defensieve, voor-
zichtige aanpak te handhaven. Er volgt
nu voor de Europese beurzen een ste-
vige test van de bodem van februari.
Onze stevige kaspositie zal ons toela-
ten de komende weken gepast in te
spelen op de paniekstemming.

Barco: laserprojectoren 
in trek
Met trots kon Barco vorige week de

Europese primeur aankondigen dat
Kinepolis tien bioscoopzalen van het
complex in het Nederlandse Breda zal
uitrusten met laserprojectoren. Wereld-
wijd zijn er al vijftien bioscoopcom-
plexen met laserprojectoren. Daarmee
heeft de West-Vlaamse visualisatie-
specialist mogelijk een nieuwe groei-
markt te pakken. Eerder kwam Barco
met een beter dan verwachte trading -
update voor het eerste kwartaal. De
gemiddelde analistenverwachting
voor de omzet bedroeg 249,2miljoen
EUR. Barco kwam met een omzetcijfer
van 255,1miljoen EUR, of 5,6% hoger
dan de 241,6miljoen EUR in de eerste
drie maanden van 2015. Het orderboek
stond op 31 maart op 350,5miljoen
EUR, een toename met 17,3miljoen
EUR tegenover 31 december 2015

(333,2miljoen EUR) en met 10,8miljoen
EUR tegenover 31 maart 2015
(339,7miljoen EUR). Met dank aan het
grote aantal bestellingen (280,8miljoen
EUR) opgetekend in het eerste trimes-
ter (was 254,6miljoen EUR in eerste
drie maanden van 2015).
Voorlopig blijft het management

voorzichtig voor het volledige boek-
jaar, met een beperkte omzetgroei
(circa 5%) en een min of meer stabiele
bedrijfskasstroom (ebitda). Eind vorig
jaar was er een nettokaspositie van
liefst 265miljoen EUR of 20,4EUR per
aandeel (33% van de totale beurs -
kapitalisatie). Ook de recent aange-
kondigde overname van het Canadese
MTT Innovation is niet de grote stap,
integendeel. Wellicht is het wachten
tot het aantreden van de nieuwe top-
man Jan De Witte (ex-topmanager
General Electric) op 1 oktober, die CEO
Eric Van Zele opvolgt, om de grote

Voorzichtige aanpak blijft

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index (**)

Sinds 1/1/2016 Sinds 1/1/2014
+ 4,4% + 1,6%
 – 9,4% – 6,2%

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

Aankoop: We tekenen in op 50 nieuwe aandelen Fagron tegen 5,16 EUR
Verkoop: -
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strategische beslissingen te nemen:
gerichte overnames of uitkeren aan de
aandeelhouders (fors hoger dividend
of inkoop eigen aandelen), ofwel een
combinatie van beiden.
Toch blijven we erbij dat het Barco-

aandeel het komende jaar beter zou

moeten presteren dan het marktge-
middelde. Het aandeel is nog altijd
relatief goedkoop tegen 1,1 keer de
boekwaarde, 0,8 keer de verwachte
omzet en 7 keer de verwachte verhou-
ding tussen de ondernemingswaarde
(ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda)

voor dit jaar. De lage waardering spoort
blijkbaar alleen maar referentieaan-
deelhouder Van de Wiele (Charles
Beauduin) aan om zijn participatie
regelmatig verder op te trekken, zodat
hij vorige maand de drempel van 15%
heeft overschreden (rating 2B). �

OVERZICHT KOOP- EN VERKOOPINTENTIES PER THEMA

� Lyxor ETF Eurostoxx50 Short: opbouw
positie werd verder uitgebouwd en is nu
afgerond, ter bescherming van de
resterende Europese aandelenposities,
want beurzen onder druk door brexit
(update)

� Proshares Short qqq: inverse tracker op
Nasdaq speelt in op verwachte daling van
de technologiebeurs, gezien de hoge
waardering

Consumptie middenklasse opkomende
landen

� Barco: specialist in geavanceerde
projectietechnologie; Jan De Witte (ex-
topmanager bij General Electric) zal Eric
Van Zele als CEO opvolgen vanaf 1
oktober

Energie

� Uranium Participation: ontgoochelende
koersevolutie door sterke daling
intrinsieke waarde tot 4,63 CAD per
aandeel op 31 mei door daling
uraniumprijs

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

Goud en metalen

� Franco-Nevada: resultaten Q1 bleven
wat onder de verwachtingen, maar op
zich recordcijfers

� iShares Silver Trust: tracker op zilver,
dat de afgelopen jaren nog veel meer is
teruggevallen dan het goud; staat aan
begin van een stierenmarkt;
positieopbouw richting 5% is afgerond

� Silver Wheaton: omzet in eerste
kwartaal lag boven, maar winst per
aandeel lag 2 dollarcent onder de
verwachtingen (0,10 versus 0,12 USD)

� 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
met liefst 21%; uitstel renteverhoging
door Fed en brexit zorgen voor nieuwe
uitbraak goudprijs (update)

� Umicore: gaat in beroep tegen een boete
van 69miljoen EUR opgelegd door Franse
mededingingsautoriteit; verkocht Zink
Chemicals-activiteiten voor
142,4miljoen EUR (update)

� VanEck Vectors Gold Miners ETF:
goudmijnen excelleren tot nog toe in
2016 door trendommekeer goudprijs;
koersverdubbeling in zowat zes maanden
tijd

Landbouw

� Potash Corp.: resultaten Q1 vielen tegen
met verlaging van jaarprognoses tot
gevolg; wel sprake van koersuitbodeming

� Sipef: op de jaarvergadering bleek dat al
ongeveer de helft van de
palmolieproductie en twee derde van de
rubberproductie van dit jaar vooruit
verkocht is

� Syngenta: vriendschappelijk bod
ChemChina tegen 465USD per
Syngenta-aandeel is verlengd tot 18 juli;
voorlopig afwachten

� Tessenderlo: op de jaarvergadering bleek
duidelijk dat een fusie met Picanol niet
meteen meer aan de orde is; Luc Tack
heeft blijft via vennootschap Symphony

Mills en via Picanol zijn belang in
Tessenderlo optrekken

Vergrijzing

� Ablynx: deed een kapitaalverhoging
(private plaatsing) van 74,2miljoen EUR
tegen 13,40EUR per aandeel (6%
korting); kaspositie nu riant met bijna
300miljoen EUR; bekende Nederlandse
biotechinvesteerder Adrianus Van Herk
heeft meer dan 3% van Ablynx in handen

� Bone Therapeutics: behandeling met
Preob geeft statisch significant betere
resultaten bij traag helende breuken
zoals daling van risico op heupfractuur
met 50%; kaspositie eind eerste
kwartaal was 30,4miljoen EUR

� Fagron: tweede tranche
kapitaalverhoging (88,2miljoen EUR) van
start tot en met 1 juli tegen 5,16EUR
per aandeel in verhouding zestien
voorkeurrechten voor vijf nieuwe
aandelen

� MDxHealth: nieuwe reeks
persberichten, die bevestigen dat het
gebruik en de terugbetaling van de
prostaatkankertest ConfirmMDx aan
snelheid wint. Al acht op de tien
belangrijkste Amerikaanse ziekenhuizen
op het gebied van urologie gebruiken
ConfirmMDx; nieuwsstroom voorbije
twee weken heeft voor ruim 20%
koersherstel gezorgd (update)

(**): 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
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Kinepolis

K inepolis is veruit de grootste Bel-
gische bioscoopuitbater. De
groep heeft hier twaalf com-

plexen met 148 schermen, in Frankrijk
tien complexen met 120 schermen, in
Nederland veertien complexen met 84
schermen, in Spanje vijf complexen
met 91 schermen, in Luxemburg drie
complexen met 22 schermen, in Polen
één complex met achttien schermen
(exploitatie door ITIT) en in Zwitser-
land één complex met acht schermen.
De businessupdate over het eerste
kwartaal was het zoveelste sterke rap-
port, nadat 2015 al een grand-crujaar
was voor de groep.
Door het sterke filmaanbod en de

extra complexen steeg het aantal bezoe-
kers met maar liefst 26,8%, tot 6,7mil-
joen. De absolute kaskraker van vorig
jaar, Star Wars VII. The Force Awakens,
was na The Revenant nog altijd de op
één na meest bezochte film in de peri-
ode januari-maart. De rest van het pers-
bericht leest als klassieke Kinepolis-
literatuur. De totale opbrengsten zijn
nog sterker toegenomen dan de bezoe-
kersaantallen dankzij hogere opbreng-
sten per bezoeker, met een stijgende
courante bedrijfkasstroom (rebitda,
ebitda zonder eenmalige elementen)
tot gevolg en een stijging van de netto
courante winst, ondanks een gestegen
belastingfactuur.

In de eerste drie maanden waren er
de overname van een bioscoop in het
commerciële centrum van het Franse
Rouen Saint-Sever, de (her)opening
van Kinepolis Enschede, Groningen
en Dordrecht en de voorwaardelijke
goedkeuring van de overname van de
Belgische Utopolis-bioscopen (com-
plexen in Mechelen en Aarschot moe-
ten worden verkocht). Onlangs waren
er de berichten over het verkrijgen van
de bouwvergunning voor een bioscoop
met acht zalen in Fenouillet, in het noor-
den van Toulouse, en de opening van
Europa’s eerste volledige laserbioscoop
in het Nederlandse Breda in augustus,
waarmee Kinepolis zich opnieuw
bevestigd weet in zijn voortrekkersrol
in innovatieve cinematechnologie.
Vorig jaar klom de omzet met 14,8%,

tot 301,6miljoen EUR, brak de rebitda-
marge (bedrijfskasstroom zonder uit-
zonderlijke elementen tegenover de

omzet) voorbij de magische grens van
30% (30,2%), tegenover 28,3% voor
2014, doordat de rebitda per bezoeker
klom van 3,77EUR naar 4,11EUR. De
recurrente bedrijfswinst (zonder een-
malige elementen) ging met een fraaie
27% vooruit, tot 67,6miljoen EUR, wat
overeenkomt met een rebit-marge van
22,4% (was 20,3% in 2014). De winst
per aandeel verhoogde met 15,7%, tot
1,55EUR (1,34EUR in 2014). Als we
abstractie maken van 9,4miljoen EUR
voorziening die werd aangelegd voor
de van de Belgische overheid verkre-
gen excess profit ruling die de Euro-
pese Commissie als overheidssteun
catalogiseert. Inclusief de voorziening
zakt de winst per aandeel naar
1,20EUR. De netto financiële schuld
steeg tot 162miljoen EUR (118,6miljoen
EUR eind 2014), of 1,8 keer rebitda. In
de eerste drie maanden is de netto
financiële schuld wel afgenomen door
de gunstige evolutie van de kasstro-
men en ondanks de verdere investe-
ringen. �

Conclusie
Kinepolis blijft een kasmachine, maar
dat zit vertaald in de waardering: 23,5
keer de verwachte winst voor 2016 en
12,5 keer verwachte verhouding tussen
de ev en de rebitda voor 2016. Het roos-
kleurige langetermijnverhaal is wel
intact. Tussentijdse marktschokken,
zoals de brexit, kunnen de komende
tijd mogelijk voor een beter instap-
moment zorgen.
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Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A
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TECHNOLOGIE

ASML

Van het voormalige dochterbedrijf
van Philips, dat in 1995 van de
elektronicareus werd afgesplitst,

is ASML uitgegroeid tot de onbetwiste
marktleider in het segment van pro-
ductieapparatuur voor de halfgelei-
dersector. De Nederlanders hebben
vrijwel alle grote halfgeleiderbedrijven
als klant en werken met sommigen ook
nauw samen, waaronder Intel. De half-
geleiderindustrie heeft het niet gemak-
kelijk door de slabakkende pc-markt.
Ook de hoge groeicijfers in het segment
van de mobiele toestellen (smartpho-
nes) zijn verleden tijd. De lagere groei
moet worden gecompenseerd door
andere segmenten, zoals de opkomst
van het internet der dingen waarbij de
meest uiteenlopende apparaten aan
elkaar worden gekoppeld.
Dat doet de vraag naar steeds kleinere

en meer energiezuinige halfgeleiders
toenemen. Daarop moet ook de pro-
ductietechnologie worden aangepast.
Daarom is ASML al enkele jaren bezig
met de EUV-technologie op basis van
extreem ultraviolet licht. ASML mikt
voor dit jaar op een verkoop van zes à
zeven EUV-machines. In 2017 moet
dan de commerciële doorbraak volgen
en tegen 2020 wil de groep 40 tot 45
machines omzetten.
Om de ontwikkeling te versnellen,

doet ASML ook overnames. Twee jaar

geleden kochten de Nederlanders al
het Amerikaanse Cymer, gespeciali-
seerd in lasertechnologie. Eerder deze
maand was het de beurt aan Hermes
Microvision Inc. (HMI) uit Taiwan. Dat
bedrijf is gespecialiseerd in meet- en
regeltechnologie die ervoor moet zor-
gen dat de productie van nog kleinere
chips efficiënter kan verlopen. ASML
betaalt 2,75miljard EUR, wat veel lijkt
voor een bedrijf met een omzet van
slechts 182miljoen EUR en een netto-
winst van 64miljoen EUR. Maar het
bod van 31% boven de beurskoers ligt
wel nog meer dan 40% onder de beurs-
waarde die HMI vorig jaar nog had.
Een doorbraak van EUV is absoluut

nodig om de beloftes van het manage-
ment te laten uitkomen. ASML mikt
tegen 2020 op een omzet van 10miljard
EUR, tegenover 6,3miljard EUR vorig
jaar. Verder moet de winst per aandeel
verdrievoudigen met 2014 als referen-

tie, wat een winstcijfer van meer dan
8EUR per aandeel impliceert. Zover
zijn we nog niet, want in het eerste
kwartaal bleef de omzet steken op
1,33miljard EUR, 19% minder dan in
hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De
brutomarge daalde naar 42,6%, tegen-
over nog 47,2% in dezelfde periode
vorig jaar. De totale orderportefeuille
bedroeg net iets meer dan 3miljard
EUR.
ASML had op het einde van het eerste

kwartaal 3,14miljard EUR in kas. Daar-
van wordt 750miljoen EUR aangewend
om de overname te financieren. Daar-
naast wordt een schuld van 1,5miljard
EUR aangegaan. Het resterende deel
wordt gevonden via een uitgifte van
5,9miljoen aandelen. Eerder dit jaar
kondigde ASML een dividendverho-
ging aan van 0,7EUR naar 1,05EUR
per aandeel. �

Conclusie
Dit jaar wordt een overgangsjaar voor
ASML waarin het de EUV-technolo-
gie, die cruciaal is voor de groei van
het bedrijf, verder op punt zal zetten.
De vrij dure overname moet in het
licht daarvan worden gezien. ASML
heeft geen andere keuze, als het zijn
ambitieuze winst- en omzetdoelstel-
lingen tegen 2020 wil realiseren. Tegen
bijna 30 keer de winst van de jongste
vier kwartalen is het aandeel duur.
ASML is een schitterend bedrijf, maar
wacht op een gunstiger instapmoment.

Europese aandelen

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

Doro

Het eerste kwartaal is traditio-
neel het zwakste voor Doro,
de Zweedse marktleider in

mobiele telefonie en dienstverlening
voor senioren. Op het eerste gezicht
vielen de cijfers echter goed mee. De
omzet steeg met 22,3%, van 337,7mil-
joen Zweedse kroon (SEK) tot 413mil-
joen SEK. De afdeling Doro Consumer
(mobiele telefonie) zag de omzet met
20% stijgen, tot 373miljoen SEK, terwijl
de omzet in de afdeling Doro Care
(diensten en oplossingen met behulp
van mobiele technologie voor het
opvolgen van de gezondheid van seni-
oren van op afstand) met 50% toenam,
tot 40miljoen SEK. De overname van
Caretech werd evenwel in februari
2015 afgerond (onvolledig kwartaal),
waardoor onderliggend Doro Care
veeleer een nulgroei liet zien, veroor-
zaakt door een klacht van een concur-
rent in thuismarkt Zweden. Het
management rekent erop dat dit dis-
puut de eerstkomende maanden
wordt opgelost, maar het remt de
expansie van Doro Care op korte ter-
mijn.
In februari versterkte Doro Care

gevoelig haar positie in Noorwegen
dankzij de overname van Trygghets-
sentralen, het grootste privébedrijf in
Noorwegen dat actief is in telecare
voor senioren. Doro Care lanceerde

onlangs Doro Care Connect and Care,
een applicatie die een volledige tele-
caredienst aanbiedt aan senioren. Dit
en volgend jaar volgen nog bijko-
mende investeringen in nieuwe dien-
sten om de omzet per abonnee verder
op te krikken. De omzetevolutie in het
eerste kwartaal liet grote verschillen
zien tussen de verschillende regio’s.
De succesvolle lancering in Noord-
Amerika van de Doro Liberto 825, de
Amerikaanse versie van de Europese
Doro Liberto 824, de eerste smarphone
van Doro met 4G-technologie, zorgde
er voor een vervijfvoudiging van de
omzet, van 8,3miljoen SEK naar
53,9miljoen SEK. In DACH (Duits-
land, Oostenrijk, Zwitserland en Oost-
Europa) steeg de omzet met 19,1%,
tot 88,4miljoen SEK, en in het Verenigd
Koninkrijk met 14,9%, tot 62,5miljoen
SEK. In de overige regio’s – de thuis-
markt Scandinavië en de overige Euro-

pese landen – viel de omzet echter
terug, met respectievelijk 4,3%, tot
90,9miljoen SEK, en met 2,1%, tot
109miljoen SEK. De geschetste pro-
blemen bij Doro Care en een lastige
vergelijkingsperiode waarin de ver-
koop piekte omwille van aangekon-
digde prijsverhogingen in april 2015,
liggen daaraan ten grondslag.
De bedrijfswinst (ebit) bedroeg

9,3miljoen SEK, tegenover een nega-
tieve ebit vorig jaar van 22,5miljoen
SEK veroorzaakt door een negatief
hedgingverlies van 27,1miljoen SEK.
Het nettoverlies vorig jaar van 21,7mil-
joen SEK werd omgebogen in een net-
towinst van 5,8miljoen SEK, of 0,25
SEK per aandeel. Doro waarschuwde
dat het tweede kwartaal minder goed
kan zijn dan vorig jaar (425,8miljoen
SEK omzet), maar bevestigde voor het
volledige jaar te mikken op een hogere
omzet en nettowinst. Doro keerde
opnieuw geen dividend uit om vol-
doende financiering te vrijwaren voor
verdere groei. �

Conclusie
De markt reageerde ontgoocheld op
het kwartaalrapport en de voorzich-
tige prognose van Doro. We denken
dat de problemen bij Doro Care tij-
delijk zijn. De positieve vooruitzichten
zijn voldoende weerspiegeld, tegen
14,8 keer de verwachte winst 2016 en
met een ondernemingswaarde van 8,4
keer de verwachte bedrijfskasstroom
(ebitda) 2016.

Europese aandelen

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



728 JUNI 2016 INSIDE BELEGGEN

GRONDSTOFFEN

Sibanye Gold

Na de internationalisatie van
Gold Fields en de avonturen
van Harmony in Azië is Siba-

nye Gold de enige overgebleven, puur
Zuid-Afrikaanse gouddelver in de top
tien van grootste goudproducenten.
Na de afsplitsing van het voormalige
moederbedrijf Gold Fields in februari
2013 bleef Sibanye over met Driefon-
tein, Kloof en Beatrix, later aangevuld
met Cooke. Beatrix en Cooke beschik-
ken, naast goud, ook over aanzienlijke
uraniumreserves, samen meer dan
26miljoen pond.
Sibanye startte met een rationalise-

ring van de mijnen die onder het
bewind van Gold Fields minder aan-
dacht kregen, ten nadele van de inter-
nationale activa van de groep. De
resultaten bleven niet uit, want de
levensduur van de mijnen werd ver-
lengd en de kosten verlaagd. Intussen
keerde Sibanye met 2,8miljard Zuid-
Afrikaanse rand (ZAR) meer dividend
uit dan het voormalige moederbedrijf
en oversteeg het Gold Fields ook in
beurswaarde. De waardedaling van
de ZAR tegenover de dollar (USD)
was een zegen. Sinds de afsplitsing
gaat het om een depreciatie van meer
dan 40%, wat Sibanye een stevige rug-
wind gaf.
De goudprijs bereikte dit voorjaar

daardoor een hoogtepunt op 20.000

ZAR per troy ounce. Sibanye gebruikte
de financiële ademruimte onder meer
om nieuwe activa aan te kopen. Zo
werd bij de liquidatie van Great Basin
Gold in 2014 de Burnstone-mijn
gekocht. De diversificatie naar Plati-
num Group Metals of PGM (platina,
palladium en rhodium) sprong het
meest in het oog. Sibanye kocht een
deel van de Rustenburg-activa over
van Anglo American Platinum en in
april werd ook de overname van
Aquarius Platinum afgerond. Die
acquisities katapulteren Sibanye in de
top vijf van grootste PGM-producen-
ten ter wereld. Dit jaar wordt op een
output van 1,1miljoen ounce platina
gerekend en de groepsreserves bedra-
gen 15,2miljoen ounce. De PGM-activa
zijn op dit moment break-even, maar
Sibanye is bezig met een kostenreduc-
tie en hoopt ook op hogere prijzen.
De overnamehonger van Sibanye is

trouwens nog niet gestild. CEO Neil
Froneman wil nog voor het einde van
het jaar een goudmijn kopen met een
productiecapaciteit van minstens
200.000 ounce per jaar. Voorwaarde
is wel dat de mijn onmiddellijk positief
moet bijdragen aan de kasstromen.
Froneman sluit daarom niet uit dat
voor het eerst ook naar activa buiten
het thuisland kan worden gekeken.
Sibanye produceerde in het eerste
kwartaal 360.800 ounce goud, een klim
met 19% op jaarbasis. Voor het volle-
dige boekjaar wordt op een output
van 1,61miljoen ounce gerekend
(1,54miljoen in 2015). De totale pro-
ductiekosten bedroegen 895USD per
troy ounce in het eerste kwartaal. Voor
het volledige jaar wordt een cijfer van
425.000 ZAR per kilogram vooropge-
steld (nu 870 USD). Sibanye scoort
daarmee beter dan Gold Fields, Har-
mony en AngloGold. De groepsschuld
is door de overnames gestegen naar
1,1 keer de ebitda maar ook de kas-
stromen zijn positief. �

Conclusie
Na drie jaar op eigen benen mogen we
Sibanye operationeel gerust een suc-
cesverhaal noemen. Terwijl bijna alle
sectorgenoten inkrimpen, breiden de
Zuid-Afrikanen uit. De financiën zijn
op orde, er is een dividend en de wis-
selkoers is gunstig. Met het oog op een
verder herstel van de goudprijs gaan
we weer over tot een adviesverhoging.

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Nog nooit hebben financiële
markten zich zo vergist. Tot
vrijdag om 3 uur ‘s morgens

waren de markten er nog van over-
tuigd dat Groot-Brittannië bij de Euro-
pese Unie zou blijven. De hele week
lang hadden de peilingen op een nek-
aan-nekrace gewezen, maar de gokkers
en de speculanten bleven massaal wed-
den op het remain-kamp. Bedrijfslei-
ders, bankiers, economen en politici
wezen op allerhande catastrofes om
de Britten ervan te overtuigen zich niet
in een roekeloos avontuur te wagen.
Het mocht niet baten: de brexit is een
feit, tot groot ongeloof van de mark-
ten.
Zowel de Britse centrale bank als veel

economen voorspelden een daling van
het pond (GBP), die gepaard ging met
een forse stijging van de Britse rente-
schaal. Maar die laatste is tot haar laag-
ste punt ooit gedaald. In tijden van
onzekerheid grijpt men altijd naar het-
geen men als het veiligst beschouwt.
Overheidspapier maakt daar ontegen-
sprekelijk deel van uit. Dat fenomeen
was terloops overal merkbaar. De ren-
teschalen staan op hun laagste peil
ooit.
Door op het verkeerde paard te wed-

den hebben veel beleggers en specu-
lanten dekkingsposities genomen in
de verkeerde richting, als ze niet
gewoon gokten. Vorige vrijdag moes-

ten ze in allerijl hun posities afsluiten
en hun verliezen verteren, met stevige
dalingen op de markten als gevolg.
Banken zullen daar nog enkele weken
onder lijden. Vooreerst omdat ze ieder-
een aangemoedigd hebben op die
manier te speculeren, vervolgens
omdat ze hiervoor leningen verschaft
hebben en er zeker een pak geld op
gaan verliezen, en ten slotte omdat ze
zelf, via hun talrijke fondsen, op
dezelfde manier gehandeld hebben,
met hetzelfde resultaat.

City zal overleven
Het is nog te vroeg om zich een dui-

delijk idee te vormen van de komende
ontwikkelingen. Wel kan men al enkele
zinloze uitlatingen van de voorbije

dagen ontkrachten. De eerste betreft
de toestand van de City. Er wordt
duchtig gespeculeerd dat heel wat bui-
tenlandse banken de plek zullen ver-
laten, omdat ze niet langer welkom
zouden zijn of omdat de buitenlandse
werknemers niet langer van de sociale
faciliteiten van het land zouden mogen

genieten. Dat argument houdt weinig
steek. Vooreerst omdat de City een fis-
caal paradijs is binnen Groot-Brittannië,
met eigen statuten en een werking die
onafhankelijk zijn van de rest van het
land. Waarom zou dat plots verande-
ren?
Nog vóór Groot-Brittannië lid werd

van de Unie, zelfs voor het ontstaan
van de Unie zelf, bestond de City al
en had ze dezelfde vrijheden als van-
daag. Door de decennia heeft de City
een specialisatie en een netwerk ont-
wikkeld die niet zo gemakkelijk expor-
teerbaar zijn. Een brexit verandert dus
niets aan die toestand. Ten slotte is de
City de grootste bron van inkomsten
van het hele land, om niet te zeggen
de enige daadwerkelijke bron.
Waarom zou de nieuwe regering zoiets
overboord gooien? Het tegendeel zou
eerder kunnen plaatsvinden: de ban-
ken aanwezig in de City zullen nog
meer privileges toegewezen krijgen.

Pragmatisme zal regeren
Het enige element dat roet in het eten

kan gooien, zijn de juridische aspecten
van de bestaande contracten. Die moe-
ten worden herzien in het kader van
nieuwe bilaterale overeenkomsten tus-
sen Groot-Brittannië en de rest van de
wereld. Als dat werk te lang duurt en
onzekerheden veroorzaakt, bestaat
inderdaad de kans dat sommige bank-
instellingen de City zullen verlaten.
Maar hun lobbyvermogen indachtig,
blijft die kans uitermate klein.
Over de groeiperspectieven van het

land en zijn handelspartners wordt
ook veel onzin uitgekraamd. Het ligt
voor de hand dat geen enkele partij er
baat bij heeft de andere lastig te vallen.
Nieuwe handelsovereenkomsten zul-
len snel afgesloten worden. Het is nu
aan de bevoegde overheden om elke
vorm van speculatie tegen te gaan die
de totstandbrenging van die nieuwe
relaties zou bemoeilijken. Van de Britse
kant hoeft men zich niet al te veel zor-
gen maken. De bevoegde instellingen
hebben doorgaans blijk gegeven van
pragmatisme. Vanuit de Europese
Unie en de Europese Commissie daar-

Obligaties

DE BREXIT VERDAAGT 
ELKE POGING OM HET 

RENTEBELEID TE 
VERSTRAKKEN, OOK IN DE

VERENIGDE STATEN.

Brexit veroorzaakt vlucht naar kwaliteit
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entegen kan men het ergste verwach-
ten. Nu al dringt ze erop aan dat de
Britten zo snel mogelijk hun vertrek-
procedure bekend zouden maken.
Zoiets moet echter in samenspraak
gebeuren!

Pond slechts even onderuit
De instabiliteit zal een poosje over-

heersen, tot de speculanten uitgeroeid
zijn. Nadien zullen de markten een
nieuw evenwicht vinden. Het GBP zal
onder druk blijven, zolang het bibber-
geld geen langdurige bestemming
gevonden heeft. Dat kan enkele weken
duren, misschien maanden als de
Europese Unie zelf onzinnig te werk
gaat – wat hoogst waarschijnlijk wordt.
Wat de renteschalen betreft, de brexit

zal alle obligatiehouders aangenaam
behagen. Alleen stukken uit de finan-
ciële en exportgevoelige sectoren zullen
terrein kwijtspelen. De andere zullen
probleemloos het vertrek van Groot-
Brittannië doorstaan, als ze geen nade-
lige clausules bevatten zoals een ach-
terstelling of een bail-in. De brexit ver-
daagt ook elke poging om het rente-
beleid te verstrakken, ook in de Ver-
enigde Staten. De kans is nu zo goed
als nihil dat de Amerikaanse centrale
bank, de Federal Reserve of Fed, vol-

gende maand haar tarieven zal verho-
gen.
Beurzen en wisselmarkten daaren-

tegen zullen woelige tijden meemaken.
Hoofdzakelijk omdat het bibbergeld
die markten het felst kan ontwrichten.
De yen (JPY) is daarvan het beste voor-
beeld. Hoewel Japan al 25 jaar in
depressie zit en geen enkele remedie

daartegen is geslaagd, blijft de JPY een
tijdelijke bestemming voor bibbergeld.
De koers stijgt dan onvermijdelijk en
bemoeilijkt het monetaire beleid.
Vorige week won de JPY niet minder
dan 3,6% tegenover de euro (EUR).
Het GBP dook meer dan 8% na de
bekendmaking van de uitslag. Het her-
stelde tegen het einde van de dag en
beperkte de daling tot 2,45% tegenover
de EUR. In woelige tijden trekt de dol-
lar (USD) altijd aan. Deze keer was het
niet anders. Hij klom 1,7% hoger. De
Zwitserse frank (CHF) bleef merk-
waardig genoeg onveranderd. De
hoogrentende munten presteerden
goed en wonnen overal terrein. De

belangrijkste winnaars heetten real
(BRL) en rand (ZAR), met elk 2,3%
vooruitgang, gevolgd door de aussie
(AUD) en de kiwi (NZD) met beide
2,2%.

Vlucht naar kwaliteit
Op de kapitaalmarkt was de vlucht

naar kwaliteit uitgesproken. Er waren
iets meer opwaarts gerichte stukken
dan omgekeerd. Alleen in GBP was
de verhouding andersom, met dubbel
zoveel dalers. Het langetermijnpapier,
liefst van soevereine oorsprong, trok
gevoelig aan. Op de primaire markt
was er weinig te beleven. Alweer om
technische redenen: emittenten waren
niet in staat hun uitgiften degelijk in
te dekken. De opgesomde emissies zijn
ter illustratie, ze richten zich niet tot
de modale belegger. De twee nulcou-
pons verschillen in structuur. Die in
Zambiaanse kwacha (ZMK) op naam
van de Wereldbank is een traditionele,
onder pari (100%) uitgegeven en tegen
pari terugbetaald. Die in EUR, op naam
van Nomura, is van het Duitse type,
a pari uitgebracht en tegen 148,594%
op de vervaldag terugbetaalbaar. Hij
kan vanaf 2026 vervroegd terugbetaald
worden tegen 121,899%, met precies
hetzelfde rendement. �

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

DE INSTABILITEIT
ZAL EEN POOSJE 
OVERHEERSEN.
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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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