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De afgelopen jaren hebben we
weinig of geen aandacht
geschonken aan de financiële

sector, en vooral niet aan de Europese
banksector. We vertrouwden het
zaakje al niet voor de bankencrisis in
alle hevigheid losbarstte in 2008-2009.
Na een eerste herstelfase deden de
Europese financiële waarden het ook
de jongste jaren absoluut niet goed.
Het afgelopen jaar is het weer huilen
met de pet op en is de financiële sector
het lelijke eendje onder de sectoren,
met een return van -36,5% sinds
augustus 2015 voor de Stoxx600
Banks-index, tegenover -6% voor de
Stoxx600-index, of een verschil van
maar liefst 30% in twaalf maanden.
Op twee jaar loopt het verschil zelfs
op tot 42%, en op vijf jaar tot een
onwaarschijnlijk hoog verschil van
69%. Wat een underperformance!
Zoals vele andere zaken pakten de

Europeanen de sanering van de bank-
balansen na de crisis niet doortastend
genoeg aan. Ze deden dat veeleer op
zijn Japans dan op zijn Amerikaans.
Binnen de Europese Unie zijn er nog
te veel banken die eerder aan zombie-
banken doen denken, met veel te wei-
nig buffers. Vooral de Italiaanse bank-
sector is nog erg ziek en zwaar onder-
gekapitaliseerd.
In de strijd tegen recessie en deflatie

is de negatieve rente van de Europese
Centrale Bank natuurlijk ook geen
hulp, want het beperkt de winstcapa-
citeit. Dat winstmodel was sinds de
bankencrisis al zwaar aangetast. In
juni kwam daar nog eens de brexit
bovenop, met een nieuwe paniekgolf
in de financiële sector tot gevolg.
De regelmatig uitgevoerde EBA-

stresstests moeten de weerbaarheid
van de Europese banken testen in een
potentieel crisisscenario. Deze zomer

gebeurde dat nog eens. De meeste ban-
ken komen er doorgaans goed uit. Niet
alle banken worden echter aan de test
onderworpen en bovendien zijn de
geteste scenario’s niet altijd even streng,
zodat ze zeker geen sluitende garantie
bieden dat een Europese bankencrisis
in de nabije toekomst uitgesloten is.

Herstelbeweging
De mindere prestatie van de finan-

ciële sector de afgelopen maanden en
jaren is wel heel extreem. Bovendien
laten de halfjaarresultaten – zeker in
de lage landen – zien dat er in deze
uitdagende omgeving wel degelijk
behoorlijke winsten kunnen worden
gemaakt. De cijfers van onder meer
KBC, ING en ABN-Amro waren op
dat gebied wel geruststellend. Het is
duidelijk dat de meeste banken zich
hebben aangepast aan de nieuwe
omgeving en dat hun waardering lijdt
onder een aantal slechte leerlingen in
de klas (genre Deutsche Bank) die
hun huiswerk nog maar half hebben
gedaan.
Een katalysator in de herstelbewe-

ging moet een oplossing worden voor
de Italiaanse banken. De Europese
Unie en Italië bakkeleien nu al maan-
den over hoe de herkapitalisering van
die banken moet worden uitgevoerd.
Het kan bijna niet anders dan dat er
weer een typisch Europees compromis
– een halfslachtige oplossing – uit de
bus komt. Maar volgens ons kan die
voldoende zijn om de sector een her-
stel te gunnen. We gaan dan ook voor
een belegging in de tracker iShares
Stoxx600 Banks (14EUR; notering in
Frankfurt; hoogste en laagste koers 12
maanden 21,8 en 12,1EUR; ISIN-code
DE000A0F5UJ7), die de afgestrafte
Stoxx600-index volgt, om op dat her-
stel in te spelen. �

Een bank vooruit

Voor al uw beleggingsvragen

� 0900/10.507 (0,50€/min.)
elke vrijdag van 9u30-12u00

PORTEFEUILLE EN SELECTIE ...........2-3

Syngenta

CF Industries

Tessenderlo

koop- en verkooplimieten

AANDELEN.......................................................4-7

Picanol

Telenet

Glencore

Polarcus

INSIDE OBLIGATIES..................................8-9

Yellen blaast warm en koud

CHECKLIST A ...........................................10-12

België en Europa

Inhoud

CF Industries .........................................................2
Picanol........................................................................4
Glencore....................................................................6
Polarcus....................................................................7
Syngenta ..................................................................2
Telenet .......................................................................5
Tessenderlo ............................................................3

Aandelenindex



INSIDE BELEGGEN 30 AUGUSTUS 20162

Begin vorige week werd een cru-
ciale horde genomen in de
overname van Syngenta door

het Chinese ChemChina. Het Ameri-
kaanse CFIUS, het comité dat buiten-
landse investeringen in de Verenigde
Staten bekijkt, heeft het licht daarvoor
op groen gezet. De goedkeuring werd
gezien als de grootst mogelijke hin-
derpaal voor de overname. De koers-
stijging met ruim 10% na de bekend-
making van het nieuws liegt er dan
ook niet om. U mag dan ook op het
voorliggende bod van ChemChina
ingaan (adviesverlaging tot rating 3A,
ingaan op het bod). Omgerekend
bedraagt het bod 465USD per Syn-
genta-aandeel. Het beloofde extra divi-
dend van 5 Zwitserse frank (CHF) per
aandeel is nu zowat 447 CHF waard.

De huidige koers ligt daar 5 à 6%
onder.
Voor de voorbeeldportefeuille zet-

ten we onze aandelen in de verkoop,
omdat onze cashpositie gelimiteerd
is. We mikken op een hoger stijgings-
potentieel van het aandeel van CF
Industries,mogelijk al in de komende
drie tot zes maanden als het Syn-
genta-bod wordt afgewikkeld. We
hebben ook de interim-dividenden
van Umicore en Potash Corp. verre-
kend.

Tessenderlo: 
beter tweede kwartaal
Na de tegenvallende cijfers van het

eerste kwartaal was het uitkijken of
Tessenderlo Group, met als referen-
tie-aandeelhouder Picanol, beterschap

kon tonen in het tweede trimester. Die
verbetering kregen we wel degelijk te
zien. De groepsomzet bleef nagenoeg
gelijk in vergelijking met de eerste
jaarhelft 2015 (855,1miljoen EUR ver-
sus 850,1miljoen EUR), maar de recur-
rente bedrijfskasstroom (rebitda,
ebitda zonder eenmalige elementen)
klom met 17,1%, tot 120,4miljoen EUR.
Te vergelijken met een analistencon-
sensus van 118,5miljoen EUR en met
slechts +1,9% in de eerste drie maan-
den (toen bedroeg de gemiddelde ana-
listenverwachting liefst 60,9miljoen
EUR).
U weet uit andere verhalen uit de

landbouwsector dat de agrodivisie
het niet onder de markt heeft. De
beperkte daling van 11,5% van de
rebitda (van 89,1 naar 78,9miljoen EUR

Syngenta uit, CF Industries in

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index (**)

Sinds 1/1/2016 Sinds 1/1/2014
+ 5,7% + 2,8%
 – 1,9% + 0,9%

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

Aankoop: We kopen 250 deelbewijzen iShares Stoxx600 Banks tegen maximaal 14,85 EUR;  50 aandelen Schlumberger tegen maximaal
80,75 USD; 125 aandelen CF Industries tegen maximaal 24,80 USD
Verkoop:We verkopen 10 aandelen Syngenta tegen minimaal 417,5 CHF
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in eerste semester) is dan ook een
opluchting. Bovendien voldeden de
afdelingen Industriële oplossingen en
Biovalorisatie ruim aan de verwach-
tingen en hebben dat agroverlies

gecompenseerd. Biovalorisatie zag de
rebitda stijgen van -7,5 naar +13,4mil-
joen EUR en de industriële oplossin-
gen van 22,9 naar 27,9miljoen EUR.
Het management heeft de jaardoel-

stelling van 15 à 20% toename voor
de rebitda wel wat bijgesteld tot onge-
veer +15%. De negatieve koersreactie
vinden we niet echt terecht (rating
2B). �

Basiswaarden en trackers
� iShares MSCI Emerging Markets ETF:
nieuwkomer voorbeeldportefeuille;
tracker op het herstel van de
opkomende markten na een jarenlange
ondermaatse beursprestatie (update)

� iShares MSCI Japan EUR hedged ETF:
tracker om in te spelen op verwacht
herstel van de Japanse beurs

Consumptie middenklasse
opkomende landen
� Barco: specialist in geavanceerde
projectietechnologie scoorde prima
halfjaarresultaten, waardoor koers naar
hoogste koers sinds voorjaar 2013
steeg; Norges Bank-positie tot boven
5% getild

� Bolloré: holding van Vincent Bolloré laat
toe in te spelen op potentieel Afrika en
herstel bij Vivendi; halfjaarresultaten op
1 september

� Daimler: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille; Mercedes-Benz is
weer de grootste verkoper van Duitse
luxewagens

Energie
� 7C Solarparken: nam het
zonnepanelenpark Schönebeck in de
Duitse provincie Saksen-Anhalt over
(3,5 megawatt); daarmee is de
jaardoelstelling van 94 megawatt voor
2016 al bereikt (update)

� 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
aankondiging over zonne-energie; positie
verstevigd

Goud en metalen
� Franco-Nevada: koers dicht bij
historisch recordniveau door oplopende
goudprijs na brexit; degelijke resultaten
Q2, weldra bespreking (update)

� iShares Silver Trust: tracker op zilver,

dat de afgelopen jaren nog veel meer is
teruggevallen dan goud; staat aan begin
van een stierenmarkt; ook zilver
profiteert van toenemende onzekerheid
door de brexit

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

� 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%; resultaat referendum
over brexit zorgde voor nieuwe uitbraak
goudprijs

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

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

Landbouw
� Anglo-Eastern Plantations: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille;
palmolieplantagegroep publiceerde
halfjaarresultaten op 26 augustus

� Potash Corp.: resultaten Q2 waren
tegenvaller met ook dividendverlaging,
weldra bespreking (update)

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

� Syngenta: Chinese ChemChina kreeg
goedkeuring voor overname van
Amerikaanse autoriteiten; discount tot
biedprijs gevoelig verminderd; vandaar
verkooplimiet (zie boven)

� Tessenderlo: halfjaarcijfers waren beter
dan verwacht zie hierboven (update)

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;
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 (update)

� Argen-x: voorlopige studieresultaten in
kanker en immuniteitsziekten zijn erg
beloftevol; halfjaarcijfers tonen een
riante kaspositie van 108,7miljoen EUR;
belangrijke investor day op 22
september (update)

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

� Fagron: koers onder druk door
halfjaarcijfers licht onder de
verwachtingen en mogelijke problemen in
de Verenigde Staten; voormalige
eigenaar van het overgenomen
AnazaoHealth eist 10 à 20miljoen USD
eist van farmabedrijf en onderzoek naar
Jake Jackson, ex-CEO Fagron Noord-
Amerika, door FBI

� MDxHealth: gemengde resultaten in Q2:
sterke toename van de omzet, maar ook
een stijgend nettoverlies en
verzwakkende kaspositie

� Mithra Pharmaceuticals: goedkeuring
voor opstarten fase III-studie in
Verenigde Staten en Canada voor
Estelle, een mogelijke gamechanger in
contraceptie; zag marktaandeel in
Belgische anticonceptiemarkt met 2,8%
stijgen afgelopen twaalf maanden

(**): 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
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Picanol

De beurskoers van Picanol staat
op een historisch record, terwijl
dat zeker niet geldt voor de

Bel-20-index bijvoorbeeld. Volkomen
terecht, want na een uitstekend 2015
is de weefmachineproducent op weg
naar een grand-crujaar 2016, het beste
jaar uit zijn geschiedenis, zowel voor
de omzet als de winst. We moeten wel
nog eens onderstrepen dat 2014 een
moeilijker jaar was (omzetdaling met
25,3%, tot 418,2miljoen EUR tegenover
recordjaar 2013). Maar vorig jaar steeg
de omzet van Picanol opnieuw met
21%, tot 529,3miljoen EUR, het op één
na beste omzetcijfer uit zijn bestaan.
Die opwaartse lijn wordt in het eerste

halfjaar van 2016 doorgetrokken, en
hoe. De omzet komt uit op 329,7mil-
joen EUR, de beste eerste jaarhelft ooit,
en 27% beter dan de 260miljoen EUR
van de eerste helft van vorig jaar. De
analistenconsensus voor de omzet lag
eerder rond 275miljoen EUR. De afde-
ling Weaving-machines (omzet
+30,4%) groeide opnieuw een stuk
forser dan de divisie Industries (+19%).
De Industries-divisie werd gehinderd
door de mindere aankoop van land-
bouwwerktuigen, al kon ze een omzet-
stijging van 7% aan derden (andere
klanten dan Picanol) voorleggen.
De bedrijfswinst (ebit) klom van 40,2

naar 66,9miljoen EUR of +66,4%, wat

een toename van de ebit-marge
inhoudt van 15,5 naar 20,3%. De netto -
winst op groepsniveau komt uit op
60,4miljoen EUR (3,41EUR per aan-
deel), waarvan 12,3miljoen EUR
afkomstig is van Tessenderlo Group
(een bespreking van de halfjaarcijfers
van de chemiegroep lees u op p. 2).
De bijdrage tot het nettoresultaat van
Picanol bedraagt afgerond 20%. De
klim van de nettowinst bedraagt
43,6% tegenover de eerste helft van
2015 (42,0miljoen EUR of 2,37EUR
per aandeel). Dat is minder sterk dan
de ebit-toename, omdat de stijging
van de bijdrage van Tessenderlo
beperkt bleef tot 5%.
Met een goed gevuld orderboek kan

het management een recordjaar 2016
vooropstellen. Bij de jaarcijfers luidde
de jaarprognose een jaaromzet in de
buurt van het absolute recordjaar 2013
(afgerond 560miljoen EUR omzet).

Na het prima eerste semester luidt de
voorspelling een 10% hogere omzet
dan in het recordjaar 2013, of een
omzet in de buurt van 615miljoen
EUR. De uitvoering van extra bestel-
lingen door een succesvolle ITMA-
beurs in Milaan (vergelijkbaar met
Olympische Spelen in de sportwereld)
vorig najaar zal daaraan ook wel niet
vreemd zijn.
Maar ook op lange termijn blijft er

reden tot optimisme. Een gezin in de
Braziliaanse favella’s bezit slechts
zeven kledingstukken, een westers
middenklassegezin gemiddeld 220,
of omgerekend van 0,5 kilogram textiel
richting 22 kilogram gemiddeld voor
een Europeaan en 26kg voor een
gemiddelde Amerikaan. �

Conclusie
De omzet en het resultaat van de eerste
jaarhelft 2016 overtroffen ook ruim-
schoots onze verwachtingen, zodat
we onze winstprognose voor 2016
voorzichtig mogen optrekken van 5 à
5,5EUR per aandeel naar 5,5 à 6EUR.
De waardering blijft dan ook verre
van overdreven. Sinds midden 2009
staan we positief tegenover het aan-
deel en dat blijft nog altijd zo.

INSIDE BELEGGEN 30 AUGUSTUS 20164

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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TELECOM

Telenet

Telenet was vele jaren de lieveling
van de analisten en de beleggers
op de Brusselse beurs. Dat was

vooral te danken aan de opeenvolging
van hoge dividenden en kapitaalver-
minderingen die het aandeel een hoog
rendement meegaven. Het aandeel
werd verder gedragen door overna-
mespeculatie na een eerder mislukt
overnamebod van het Amerikaanse
moederbedrijf Liberty Global. Na het
wegvallen van het dividend en de tra-
gere groei is de liefde tussen de beleg-
gers en Telenet intussen flink bekoeld.
Zo moest het aandeel dit jaar al 15%
inleveren.
Dat neemt niet weg dat Telenet er

een indrukwekkend groeiparcours op
heeft zitten, zelfs al werd die groei
grotendeels gefinancierd met schul-
den. Die bedragen nu 4,76miljard EUR
of iets minder dan 4 keer de bedrijfs-
kasstroom (ebitda). Maar dat is geen
probleem, zolang de kasstromen hoog
genoeg zijn om binnen de met de
schuldeisers afgesproken limieten te
blijven. En dat is het geval. Op Belgisch
regelgevend vlak wordt Telenet voor
de tarieven weinig in de weg gelegd,
want samen met Proximus heeft de
groep vrijwel een monopolie in België.
De hoge tarieven in vergelijking met
de buurlanden zijn daarvan het beste
bewijs. Toch was Telenet lange tijd

geen volwaardige telecomspeler. Het
bedrijf had geen eigen mobiel netwerk
en moest capaciteit huren bij concur-
rent Orange Belgium (ex-Mobistar).
Aan die handicap kwam vorig jaar
een einde door de overname van Base,
de mobiele dochter van KPN die in
België over een eigen netwerk
beschikte.
Telenet betaalde 1,33miljard EUR,

een bedrag dat grotendeels met
nieuwe schulden werd gefinancierd.
De integratie van Base zal echter langer
duren dan aanvankelijk werd gehoopt.
Daardoor moest de huurovereen-
komst met Orange in mei nog met een
jaar worden verlengd, tot eind 2018.
Daarna zullen, volgens CEO John Por-
ter, wel de baten komen. Met een eigen
mobiel netwerk kan Telenet nog meer
gecombineerde bundels aanbieden
(extra diensten) en kan het zich ook
op het bedrijfssegment richten, tot nog

toe vrijwel het exclusieve domein van
Proximus en Orange. Telenet mikt
tegen 2020 op synergievoordelen ten
belope van 220miljoen EUR. De inte-
gratiekosten van 5,2miljoen EUR wer-
den in het tweede kwartaal ten laste
van het resultaat genomen.
Telenet sloot de eerste jaarhelft af

met een omzet van 1,18miljard EUR,
4% meer dan in dezelfde periode een
jaar eerder. Door een meer ongunstige
vergelijkingsbasis zal de groei in de
tweede jaarhelft lager uitkomen. Tele-
net mikt voor het volledige boekjaar
op een omzetgroei van 0 tot 2%. De
aangepaste ebitda klom 2% hoger, tot
552,5miljoen EUR. Hier wordt voor
2016 op een stabiele evolutie gerekend.
Door een verlies op rentederivaten
(82miljoen EUR) en een vervroegde
terugbetaling van de schuld (16,9mil-
joen EUR) dook Telenet bijna 20mil-
joen EUR in het rood. De vrije kas-
stroom steeg in het tweede kwartaal
naar 128,4miljoen EUR. �

Conclusie
Samen met de royale aandeelhouders-
vergoedingen is ook de aantrekkings-
kracht van Telenet bij de beleggers fel
geslonken. Het aandeel presteert
ondermaats. De marges staan onder
druk en tegen meer dan 8 keer de ver-
wachte ebitda is Telenet ook niet goed-
koop. Behoudens een uitkoopbod van
moederbedrijf Liberty Global (louter
speculatief) zullen beleggers nog wat
geduld moeten oefenen.

Belgische aandelen

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

Glencore

Ruim vijf jaar na de beursintro-
ductie noteert het aandeel van
Glencore nog altijd twee derde

onder de introductiekoers. Op het
dieptepunt van vorig jaar was dat zelfs
85% en werd openlijk getwijfeld aan
het voortbestaan van de groep in zijn
huidige vorm. Dit jaar gaat het weer
de goede kant uit. Glencore doet het
met een bijna koersverdubbeling sinds
het jaarbegin een stuk beter dan de
meeste sectorgenoten. Het halfjaar-
rapport toonde door de lagere grond-
stoffenprijzen een daling van de omzet
met 5,7%, tot 69,4miljard USD. De
bedrijfskasstroom of ebitda nam op
jaarbasis met 13% af, tot 3,96miljard
USD.
Daarbij presteerde de handelsdivisie

uitstekend met een klim van 14% op
jaarbasis, tot 1,22miljard USD, terwijl
de ebitda van de mijnbouwactiviteiten
met 20% daalde, tot 2,74miljard USD.
Glencore dook netto wel 369miljoen
USD in het rood, onder meer door een
verlies van 395miljoen USD op het
hedgen van steenkoolprijzen. De
groep legde de verkoopprijzen vast
tegen ongunstige voorwaarden, net
voordat ze begonnen te stijgen.
De grootste achilleshiel van de groep

was de schuldpositie, die na de over-
name van Xstrata was opgelopen tot
bijna 34miljard USD. De afbouw van

die schuld was dan ook prioritair. Dat
gebeurde door het dividend op te
schorten en de kosten te verlagen,
maar vooral door het verkopen van
activa. De groep verkocht onder meer
twee kopermijnen, een goudmijn in
Kazachstan en een belang van 49,99%
in landbouwtak Glencore Agri.
Eind vorig jaar bedroeg de groeps-

schuld nog 25,9miljard USD en die
was na het einde van de eerste jaarhelft
verder afgenomen naar 23,6miljard
USD. Bovendien verscherpte Glencore
de ambitie voor 2016. Aanvankelijk
wou het management de schuld redu-
ceren naar 17 tot 18miljard USD, maar
dat wordt nu 16,5 tot 17,5miljard USD.
Glencore beperkt zich niet alleen tot
het verkopen van activa maar gebruikt
ook de hedgingstrategie om de schul-
den af te bouwen. De grondstoffen-
groep verkoopt 30% van het belang
in de Ernest Henry-mijn in het noord-

westen van Australië aan de Austra-
lische goudproducent Evolution
Mining. Bijkomend wordt de volledige
goudproductie van de mijn tot 2027
verkocht aan Evolution, dat ook 30%
van de koper- en zilveroutput zal ont-
vangen. Beide bedrijven zullen de mijn
ook verder ontwikkelen. Glencore ont-
vangt daarvoor 880miljoen Australi-
sche dollar (AUD; 670miljoen USD).
Op dit moment bedraagt de verhou-

ding tussen schuld en ebitda nog 2,9.
Dat moet op het einde van het jaar
dalen naar twee. De hoogte van de
kasstromen hangt sterk af van de evo-
lutie van de grondstoffenprijzen. In
de eerste jaarhelft bedroeg de opera-
tionele kasstroom 2,8miljard USD,
ongeveer een vijfde minder dan een
jaar eerder. De vrije kasstroom zal dit
jaar rond 4,5miljard USD uitkomen.
Glencore ziet zelfs opnieuw ruimte
voor een dividend vanaf 2017, als de
raad van bestuur ermee instemt. �

Conclusie
Na een desastreus 2015 voor Glencore
was de operationele prestatie in de
eerste jaarhelft al een stuk beter. De
tweede jaarhelft kondigt zich nog beter
aan en ook de schuldafbouw ligt op
schema. Bovendien is er opnieuw uit-
zicht op een dividend in 2017 en is het
aandeel tegen 0,8 keer de boekwaarde
niet duur. We zien elke correctie als
een koopkans voor de lange termijn.

Europese aandelen

Advies : koopwaardig
Risico : gemiddeld
Rating : 1B
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Polarcus

De bijzonder zware crisis in de
oliesector houdt het aandeel
van Polarcus, de Noorse spe-

cialist in seismische diensten in 3D, in
een wurggreep. Voor een heropleving
van de vraag naar seismische diensten
is een meer duurzaam herstel, en liefst
ook nog een hogere olieprijs, noodza-
kelijk. De capaciteit is sinds de piek
in 2013 al met 45% gedaald, maar toch
blijft er druk op de tarieven. Voor het
met schulden beladen Polarcus zat er
eind 2015 niet anders op dan een
zware schuldherschikking en herka-
pitalisatie door te voeren. Die resul-
teerde in februari in de uitgifte van
463,5miljoen nieuwe aandelen – een
enorme maar onvermijdbare verwa-
tering tegenover de 66,9miljoen
bestaande aandelen. De nieuw uitge-
geven aandelen vloeiden naar de
schuldeisers, waarbij de uitstaande
schuld zowat halveerde, tot 365mil-
joen USD (situatie eind juni 2016), en
de jaarlijkse afbetalingen verminder-
den met 70miljoen USD voor 2016 en
2017, en met 40miljoen USD in 2018.
Nog in het voorjaar ondertekende

Polarcus een verlenging met drie jaar
van het vijfjarig chartercontract (ver-
valdatum augustus 2016) voor de Vya-
cheslav Tikhonov met Sovcomflot
(SCF), de grootste Russische scheep-
vaartmaatschappij. Het moest daar-

voor wel een tariefverlaging op jaar-
basis toestaan van 25miljoen USD naar
14,5miljoen USD. Daarnaast werd ook
het dienstencontract aan Turkish
Petroleum Corp, voor de in 2013 ver-
kochte Polarcus Samur, met twee jaar
verlengd, maar wel met een vermin-
derd takenpakket. De inkomsten uit
beide contracten daalde daardoor in
het tweede kwartaal van 14,3miljoen
USD vorig jaar, naar 7,3miljoen USD
en na zes maanden van 28,1miljoen
USD naar 16,8miljoen USD.
Dankzij de topkwaliteit van de vloot

van Polarcus slaagt de groep er des-
ondanks wel in om de bezettingsgraad
hoog te houden. Dat bleek opnieuw
in het tweede kwartaal, met een bijna
recordbezetting van 91% (enkel het
derde kwartaal vorig jaar deed met
93% nog beter). In het eerste kwartaal
lag dat cijfer op 79%. De omzet steeg
hierdoor op groepsniveau tegenover

het eerste kwartaal met 7%, tot
67,9miljoen USD, maar daalde met
26% tegenover vorig jaar (91,7miljoen
USD).
Na zes maanden is er een daling met

23,8%, tot 131,6miljoen USD. De recur-
rente bedrijfskasstroom (rebitda) ver-
beterde met 27%, van 18,1miljoen
USD vorig kwartaal naar 23miljoen
USD (38,4miljoen USD vorig jaar).
Tegenover een nettowinst van
145,9miljoen USD vorig kwartaal,
dankzij een boekhoudkundige winst
van 178miljoen USD op de financiële
herstructurering, was er in het tweede
kwartaal een nettoverlies van 11,2mil-
joen USD. De solvabiliteit – de ver-
houding van het eigen vermogen
tegenover het balanstotaal – bleef sta-
biel op 44% (was nog 13% eind 2015).
Het bedrijf bleef ruimschoots binnen
de herziene bankconvenanten. Het
orderboek zakte van 200miljoen USD
eind maart naar 150miljoen USD. De
vloot is wel volledig geboekt voor het
lopende derde kwartaal. �

Conclusie
De forse herkapitalisatie bezorgde het
felgeplaagde Polarcus twee jaar extra
financiële ademruimte. Tegen 2018
moeten de marktomstandigheden ver-
beteren om een verder herstel mogelijk
te maken. Het bedrijf doet wat kan,
maar de situatie blijft onmiskenbaar
fragiel. We bevestigen ons advies,
maar wijzen nogmaals op het boven-
gemiddelderisico.

Europese aandelen

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C
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De openingstoespraak van Janet
Yellen, de voorzitster van de
Amerikaanse centrale bank,

de Federal Reserve (Fed), tijdens het
symposium in Jackson Hole, heeft de
gemoederen allesbehalve bedaard. Zij
herhaalde wat ze vorige maand al had
verteld, namelijk dat de Amerikaanse
economie er beter uitziet dan verwacht
en verder herstelt. De werkloosheid
neemt gestaag af en de salarissen zitten
in de lift, beweerde ze. Een rentever-
hoging is zeker niet langer uitgesloten.
Toch eindigde ze haar betoog met een
afwachtende houding. De cijfers over
de ontwikkeling van de werkgelegen-
heid die in de loop van deze week uit-
komen, zullen doorslaggevend zijn.
Het is bekend dat zulke cijfers op

ramingen steunen en dat ze de afge-
lopen maanden telkens neerwaarts
werden herzien. Hoe kan het dan dat
de Fed zich blind staart op gegevens
die allesbehalve betrouwbaar zijn?
Opvallend was ook haar geloof in een
versnelling van de inflatie. Zoals dat
van alle andere westerse centrale ban-
ken vertrekt het monetaire beleid van
de Fed van de veronderstelling dat de
inflatie met 2% moet bereiken. Bij elke
prognose zien die centrale banken de
inflatievoet klimmen. De feiten beves-
tigen jammer genoeg die stelling niet,
integendeel.
Het monetaire beleid – waarbij

zowat het equivalent van 10.000mil-
jard dollar (USD) vers geld in het
bankstelsel gepompt werd – heeft
overal tot een drastische daling van
de renteschalen geleid. Vandaag al
verschaft een derde van al het over-
heidspapier in de wereld geen ren-
dement meer. Men hoopte met dat
beleid de economieën aan te zwen-
gelen door bedrijven en gezinnen
goedkoop krediet te verstrekken. Na
acht jaar van dat regime is nergens
beterschap te bemerken.

Was de conjunctuur echt verbeterd,
dan zou de werkloosheid fors zijn
teruggedrongen, zouden de fiscale
opbrengsten fors zijn toegenomen en
het verbruik flink gestegen. Nergens
in het Westen tekent men een verbe-
tering van die drie factoren tegelijk
op. Integendeel: het gezond verstand
zou vrij snel tot het besluit komen dat
zo’n beleid gefaald heeft en dringend
tot vervanging gedoemd is.

Nog geen helikoptergeld
De centrale bankiers in Wyoming

zijn ten einde raad. Sommige leden

moeten nog het woord nemen, maar
de kans is klein dat ze hun eigen ver-
gissingen zullen opbiechten. Van ‘heli-
koptergeld’ (vrij uitgedeeld geld aan
de gezinnen) is tot nu geen sprake.
Centrale banken schrijven hun tekort-
komingen toe aan de laksheid waar-
mee hun regeringen met de fiscaliteit
omgingen. Zij beweren in koor dat ze
niet alles alleen kunnen bewerkstelli-
gen. Ze vergeten dat hun beleid de
markten zodanig heeft verstoorden
het bankwezen volledig afhankelijk
heeft gemaakt van hun monetaire gul-
heid, dat een fiscale ondersteuning
allesbehalve enig succes kan verzeke-
ren. Zij blijven zich bovendien hals-
starrig vastklampen aan hun onafhan-
kelijkheid, wat maakt dat nergens
sprake is van doordachte samenwer-
king.
Professionals vragen zich nu af of

de Fed eind september echt haar ren-
tetarieven zal optrekken. Volgens de
peilingen bestaat er slechts één kans
op de drie dat dit zou gebeuren. Toch
stelt men vast dat de interestvoet van
de Fed Funds, het daggeldmarkttarief,
al weken in de lift zit. De vraag is ech-
ter of dat als voorbode dient
beschouwd te worden dan als een nor-
male reactie tegenover een tijdelijk
liquiditeitsprobleem op de betrokken
markt, zoals vorige week werd aan-
gestipt.

Obligaties

VERZADIGING TEISTERT
STILAAN DE PRIMAIRE

MARKT.

Yellen blaast warm en koud
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Populaire obligatiefondsen
Feit is echter dat er heel wat spaar-

centen naar obligatiefondsen stromen.
Alleen al voor de maand augustus
trokken ze voor bijna 10miljard USD
aan. Met dat geld kopen die fondsen
heel wat bedrijfspapier aan, zonder al
te veel te letten op hun kwaliteit. De
dag dat de rentetarieven trendmatig
van richting veranderen, zal dat soort
papier flink onder druk komen te staan
en dergelijke fondsen in moeilijkheden
brengen. Een nieuwe tijdbom tikt naast
alle andere.
De renteonzekerheid werkt op de

zenuwen van alle marktoperatoren.
Geen enkele markt blijft ervan gevrij-
waard. Op de wisselmarkt worden
alle munten heen en weer geslingerd
in functie van de renteverwachtingen.
De dollar (USD) stond de hele week
onder druk, maar kon die toch afslui-
ten met een winst van 0,3% tegenover
de euro (EUR). Het pond (GBP) pro-
fiteerde van het renteongemak en her-

won niet minder dan 1,3% tegenover
de EUR. Het is echter nog te vroeg om
van een trendommekeer te spreken.
De Zwitserse frank (CHF) verloor
lichtjes terrein en eindigde 0,7% lager.
De politieke spanningen die de Zuid-
Afrikaanse regering treffen, wogen
op de rand (ZAR), die 3,5% kwijt-
speelde terwijl de renteschaal de
hoogte in vloog. De Australische dollar
(AUD) verstevigde 0,7%, en zijn
Nieuw-Zeelandse naamgenoot (NZD)
veerde 1,2% op.
Op de kapitaalmarkt was er veel

beweging. Het rommelpapier en alles
wat met energieverdeling te maken
heeft, presteerde voortreffelijk in EUR.
Het langetermijnpapier bleek ook erg
gegeerd. De zwakst presterende obli-
gaties kwamen uit Zuid-Amerikaanse
hoek. In USD veerden de grondstof-
fenwaarden verder op, terwijl al het
papier uit Zuid-Afrika het zwaar te
verduren had. Het langetermijnpapier
in GBP blijft ongestoord aantrekken.

De activiteit zorgde voor een lichte
vervlakking van de rentecurves. Men
telde gemiddeld tweemaal meer stij-
gende stukken dan omgekeerd,
behalve in ZAR, waar de aantallen in
evenwicht waren.

Mindere kwaliteit
De primaire markt wordt nog steeds

overspoeld door nieuwe uitgiften,
vaak van zwakke kwaliteit. Banken
zijn opnieuw heel druk in de weer en
brengen reuzenleningen uit. We raden
ze stelselmatig af. Net als alle nieuwe
nulcoupons die te gevoelig zijn voor
rentebewegingen, hoewel het aange-
boden rendement meestal boven het
marktgemiddelde ligt. Opvallend is
wel dat de grijzemarktprijzen van de
meeste leningen geen noemenswaar-
dig verschil vertonen tegenover de
uitgifteprijzen. Een teken dat verza-
diging de markt stilaan teistert. Voor-
lopig is er niets interessants voor de
particuliere belegger. �

(*) 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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