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De jongste macro-economische
gegevens wijzen vrij consistent
in de richting van een econo-

misch herstel in de eurozone. Dat de
Europese Centrale Bank (ECB) sinds
enkele maanden elke maand voor 60
miljard EUR obligaties opkoopt, is daar
niet vreemd aan. Zowat alle economen
zijn de jongste tijd dan ook vooral bezig
met het verhogen van hun groeiver-
wachtingen, nadat ze het jaar somber
gestemd waren begonnen.

Sommige cijfers waren zelfs zo goed
dat er op de ECB-persconferentie van
april al vragen kwamen voor voorzitter
Mario Draghi over het vroegtijdig
beëin digen van het opkooppro-
gramma. Dat was nauwelijks één
maand nadat het op
gang was gebracht.
Maar Draghi was
kristalhelder: er is
geen sprake van een
vroegtijdig stopzetten
van QE. Het ingrijpen van de ECB
leidde niet alleen tot een nog lagere
rente, maar ook tot een verzwakking
van de euro (EUR). 

Eindelijk is het Europese bedrijfsleven
eens in het voordeel ten opzichte van
hun Amerikaanse, Chinese en Japanse
collega’s, en heeft het de wind mee in
de wisselkoersoorlog. Alle studies over
gewogen wisselkoersen duiden de
EUR vandaag aan als goedkoop, en de
Amerikaanse dollar (USD) als duur,
met sinds het jaarbegin een concurren-
tievoordeel van 8% voor de Europese
exportondernemingen. Er vindt een
herbalancering plaats in de wereldeco-
nomie.

Europese koploper
Maar ook in de eurozone blijven er

duidelijke verschillen. Terwijl de groei
van het bruto binnenlands product

(bbp) in de eurozone volgens de recent-
ste prognoses 1,5% zal bedragen (een
verhoging met 1,3% ten opzichte van
vorige raming), prijkt Spanje mee
bovenaan met een verwachte bbp-groei
van 2,8%.

Een sterk verhaal, want tot het vierde
kwartaal van 2013 vertoonde de
Spaanse economie een krimp, die bijna
zes jaar duurde. De recessie kende haar
dieptepunt in het derde kwartaal van
2009, toen de vierde economie van de
eurozone een krimp van 4,3% liet opte-
kenen. De Spaanse groeispurt wordt
bevestigd door het hoogste PMI-cijfer
(index van de aankoopdirecteuren) in
de eurozone van 59,1 (cijfers boven 50
wijzen op groei) voor de maand april.

De veel betere gang
van zaken op het Ibe-
risch schiereiland is
een beloning voor de
zware inspanningen
die de Spanjaarden

de jongste jaren hebben geleverd. De
conservatieve regering van premier
Mariano Rajoy voerde een rist hervor-
mingen en zware besparingen door,
waarvan het land nu de vruchten plukt. 

Anderzijds komt de groei niets te
vroeg voor de huidige regering. De
recente regionale verkiezingen waren
geen succes voor de Partido Popular
van Rajoy. De parlementsverkiezingen
vinden in november plaats. Het opbeu-
rende economische nieuws moet hel-
pen de aantrekkingskracht van extre-
mistische partijen als Podemos en Ciu-
dadanos (naar het voorbeeld van Syriza
in Griekenland) te verminderen. 

Met Banco Santander (het grootste
gewicht in de Spaanse IBEX35-index,
zie Flash p. 7) willen we deels inspe-
len op het herstel van de Spaanse eco-
nomie en de rerating van de Spaanse
banken. �

Eviva Espana!
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AUTOMOBIEL

D’Ieteren

De update van D’Ieteren over
het eerste kwartaal van dit jaar
bracht geen verrassingen, wat

op zich al een verdienste is, na de drie
recente winstwaarschuwingen. De
groep zag haar omzet met 10% stijgen
en houdt vast aan de verwachting dat
het netto courant resultaat dit jaar met
meer dan 10% toeneemt. Toch is de
kwaliteit van de resultaten in het eerste
kwartaal niet denderend. De omzet-
stijging is vooral te danken aan een-
malige factoren, zoals de verzwakking
van de euro (EUR) en de hogere auto-
leveringen aan het dealernetwerk. Om
op iets langere termijn opnieuw werk
te maken van duurzame winstgroei,
is een sterkere organische stijging van
de omzet nodig, maar zo’n groei valt
op dit moment niet te bespeuren. 

Bij Belron steeg de verkoop met 10%,
ondanks een daling van het aantal uit-
gevoerde herstellingen met 4%. Die
daling is toch zorgwekkend, al steeg
de vergelijkbare omzet met 1% dankzij
een verhoging van de prijzen. Dat de
uiteindelijke omzet toch 10% steeg,
dankt Belron vooral aan het wissel-
koerseffect van een lagere EUR. Vooral
in Europa staat de verkoop onder
druk. De vergelijkbare omzet daalde
met 3,5% en weerspiegelt zwakke
marktomstandigheden op zowat alle
Europese markten. Het sterke pond

(GBP) zorgt voor een omzetbonus van
2,3%. 

Buiten Europa maakte Belron zijn
status van groeibedrijf wel nog waar.
De vergelijkbare omzet steeg er met
5,5%, naast een wisselkoerseffect van
18%. De organische groei is vooral te
danken aan een stijging van het markt-
aandeel en gevoelig betere marktom-
standigheden in de Verenigde Staten,
onder meer dankzij het strenge win-
terweer. Naast de omzet steeg ook het
bedrijfsresultaat (ebit) van Belron
dankzij de betere prestaties in de Ver-
enigde Staten, kostencontrole en de
impact van het vorig jaar gestarte her-
structureringsprogramma. Voor de
rest van het jaar verwacht het manage-
ment van Belron een matige verge-
lijkbare omzetgroei. 

Ook de verkoop bij D’Ieteren Auto,
de andere hoofdactiviteit van D’Iete-
ren, laat bij een tweede lezing ruimte

voor twijfel. De omzet uit de verkoop
van nieuwe voertuigen steeg met
10,7% op jaarbasis dankzij een betere
verkoop van de duurdere modellen
en een (per definitie tijdelijke) toename
van de levering aan het dealernetwerk.
Die factoren duwden ook het courante
bedrijfsresultaat van D’Ieteren Auto
hoger in het eerste kwartaal. 

Het marktaandeel van de merken
die D’Ieteren verdeelt, staat echter
onder druk op de stagnerende Belgi-
sche automarkt. In de eerste vijf maan-
den van dit jaar daalde de autover-
koop met 2,4%, terwijl D’Ieteren de
verkoop met 4,6% zag dalen. Het
marktaandeel daalde daardoor naar
20,9%. Wel worden een aantal model-
len van Volkswagen en Skoda opge-
frist, wat druk zet op de verkoop van
de bestaande modellen. De groep ver-
wacht een herstel want het manage-
ment houdt vast aan een stabiel markt-
aandeel dit jaar. �

Conclusie
Het is niet duidelijk waar verdere

winstgroei vandaan moet komen als
de effecten van een gunstige wissel-
koers en van de herstructurering bij
Belron uitdoven. Vooral Belron vindt
maar moeilijk een nieuw groei-elan.
Het vooruitzicht van vrij vlakke
winstcijfers maakt van een koers-
winstverhouding van 14 en een onder-
nemingswaarde (ev) van 8 keer de
bedrijfskasstroom (ebitda) een correcte
waardering. 

Belgische aandelen

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

Heel wat abonnees beginnen
hoogtevrees krijgen als ze naar
de koersontwikkeling van

Picanol kijken. In maart 2010 al hebben
we het aandeel op ‘koopwaardig’
gezet. De koers bedroeg toen amper
2,90 EUR. Zelfs een vijftienvoud
(+1400%) later blijft het advies nog
ongewijzigd. Maar we begrijpen die
vrees wel. Maar vooreerst was de
koersklim dit jaar nadrukkelijk gedra-
gen door de eveneens steile opmars
van Tessenderlo Group, waarvan Pica-
nol nu zowat anderhalf jaar de refe-
rentie-aandeelhouder is. De over -
nameprijs bedroeg 22 EUR per aan-
deel. Intussen staat de koers ruim de
helft hoger. In tussentijd maakte Pica-
nol nog gebruik van de kapitaalver-
hoging bij Tessenderlo Group om de
participatie op te trekken van de oor-
spronkelijke 27,5 naar 30,2%. En het
lijdt geen twijfel dat die participatie
de komende jaren nog verder wordt
opgedreven. 

De huidige participatie vertegen-
woordigt vandaag al bijna 440 miljoen
EUR of ruim de helft van de totale
Picanol-beurskapitalisatie. De indus-
triële logica achter de aankoop was
om de grote schommelingen in de tex-
tielsector te dempen. Iets wat vorig
jaar al werd gedemonstreerd. De weef-
machineproducent kende een moei-

lijker 2014 (omzetdaling met 25,3%,
tot 418,2 miljoen EUR). Maar 2013 was
dan ook tot nog toe het absolute
recordjaar van de groep. De nettowinst
2014 op groepsniveau bedroeg 52,4
miljoen EUR (2,96 EUR per aandeel),
waarvan 11,7 miljoen EUR afkomstig
was van Tessenderlo Group. De netto -
winst 2013 (exclusief Tessenderlo)
bedroeg nog 75,5 miljoen EUR. Tes-
senderlo heeft de daling dus getem-
perd van -46 naar -28%. 

Het is uiteraard nog wachten tot eind
augustus om een zicht te krijgen op
de cijfers voor de eerste helft van 2015,
maar de vooruitzichten klonken bij
de voorstelling van de jaarcijfers in
elk geval een stuk beter. CEO Luc
Tack, die tijdens het jaarbegin zijn
belang verder verhoogde zodat hij
stilaan richting 90% evolueert, stelde
dat weliswaar de textielmarkt nog niet
echt verbeterd was, maar dat onder

meer door de forse verzwakking van
de euro tegenover de dollar, maar ook
ten opzichte van de Japanse yen (JPY).
de concurrentiepositie van Picanol
verder was verstevigd. 

Op lange termijn blijft er reden tot
optimisme. Een gezin in de Brazili-
aanse favella’s bezit slechts zeven kle-
dingstukken, een westers midden-
klassengezin gemiddeld 220. Of omge-
rekend 0,5 kilogram textiel tegenover
gemiddeld 22 kilogram voor een Euro-
peaan en 26 kilogram voor een gemid-
delde Amerikaan. Maar ook op korte
termijn is er reden tot optimisme. Deze
week maakte het bedrijf de aanwer-
ving van honderd extra medewerkers
in Ieper bekend. Voor het eerste semes-
ter zal de omzet liggen tussen de cijfers
van de twee voorgaande jaren of tus-
sen 220 en 304 miljoen EUR. Voor de
tweede jaarhelft op circa 250 miljoen
EUR of samen ruim 500 miljoen EUR
omzet voor boekjaar 2015. �

Conclusie
Reden tot hoogtevrees is er nog niet

echt. De koers is overduidelijk ont-
waakt, maar het aandeel blijft goed-
koop. Vooral als we het belang in Tes-
senderlo Group en de nettokaspositie
aftrekken worden de oorspronkelijke
Picanol-activiteiten gewaardeerd
tegen amper 6 keer de gemiddelde
winst van de afgelopen vier jaar. De
faire waarde verhogen we tot 54 EUR
per aandeel. 

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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7C Solarparken

Na de geslaagde omgekeerde
overname in september 2014
van Colexon Energy door het

Belgische 7C Solarparken lag de klem-
toon op het uitvoeren van het strate-
gische plan voor 2016. De uitbater van
zonnepanelen- of PV-parken – vooral
in Duitsland – stelde zich daarbij als
voornaamste doel het verhogen van
de nettokasstroom per aandeel – de
bedrijfskasstroom (ebitda) min inte-
restlasten en min belastingen – van
0,26 EUR in 2014 naar 0,40 EUR in
2016. Dat moet lukken dankzij forse
kostenbesparingen (1,9 miljoen EUR
tegenover 2013), het verhogen van het
prestatieniveau van de bestaande PV-
parken (+0,75% op groepsniveau) en
selectieve groei, die jaarlijks 0,6 miljoen
EUR extra ebitda aanlevert. Intussen
voerde 7C de kostenbesparingen vol-
ledig door, ze worden afgerond eind
juni. De doelstelling voor selectieve
groei zal naar verwachting ook tegen
het einde van het tweede kwartaal zijn
bereikt. 

Eind vorig jaar werd een PV-park
(Radeberg; 0,8 MW) verkocht, maar
in het eerste kwartaal kocht 7C 3 PV-
parken: Stolberg CA2 (0,6 MW en 
1 hectare omliggende grond) en Glau-
chau 1 en 3 (respectievelijk 1,1 en 0,4
MW). De totale portefeuille van 7C
steeg tot 72,7 MW en het bedrijf ver-

zekerde zich van ruim 50% van de
beoogde 0,6 miljoen EUR extra ebitda
via selectieve groei. In april kondigde
7C de verkoop aan – voor 1,5 miljoen
EUR – van het belang van 50% dat het
aanhield in een Italiaanse joint venture
(JV) met Future Energy SRL. Het ging
om slechts vier zonneparken, met een
gezamenlijk vermogen van 1,98 MW
(deel 7C). Het belang paste niet langer
in het strategische plan en werd
daarom verkocht. 

Gebaseerd op cijfers van twaalf
maanden van het vroegere 7C Solar-
parken en cijfers over vier maanden
(periode september tot december) van
het oude Colexon Energy realiseerde
7C in 2014 een omzetgroei met 42%,
tot 14,6 miljoen EUR. De gezuiverde
ebitda steeg met 31%, tot 11,2 miljoen
EUR, en de nettokasstroom per aan-
deel bedroeg 0,26 EUR, tegenover 0,24
EUR in 2013. Op basis van het

bestaande portefeuille mikt 7C in 2015
op minstens 22,6 miljoen EUR omzet,
minstens 18,2 miljoen EUR gezuiverde
ebitda en tussen 0,37 en 0,39 EUR net-
tokasstroom per aandeel. Dat laatste
cijfer zal minstens 0,42 EUR per aan-
deel bedragen in 2016, tegenover 0,40
EUR voorzien in het strategisch plan.

Gezien de snelle vooruitgang zal 7C
in het derde kwartaal een aangepast
plan presenteren. We gaan hierbij uit
van een verdere verhoging van de
doelstellingen, want eind april werd
een memorandum ondertekend voor
het voeren van exclusieve onderhan-
delingen over de overname van 6 PV-
parken, gelegen in Zuid-Duitsland, in
handen van een rijke Britse familie.
Het gaat om een significante over-
name, die de ebitda met minstens 20%
zou doen toenemen. De overname
wordt allicht in het vierde kwartaal
afgerond en zal worden gefinancierd
via de uitgifte van 5,2 miljoen nieuwe
aandelen (16% verwatering). �

Conclusie
Ondanks de sneller dan verwachte

uitvoering van het strategische plan
voor 2016 stabiliseert het aandeel van
7C Solarparken de jongste maanden.
We vinden dat onterecht, en verhogen,
op basis van een waardering van 5
keer de verwachte nettokasstroom per
aandeel in 2016, ons koersdoel van 
2 EUR naar 2,1 EUR. Werk wel met
een aankooplimiet. 

INSIDE BELEGGEN 5 JUNI 20154

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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GRONDSTOFFEN

South32 

Op 18 mei ging de handel in aan-
delen South32 op de beurzen
van Londen, Sydney en Johan-

nesburg van start. Het gaat om een
afsplitsing van een deel van de activi-
teiten van grondstoffenreus BHP Bil-
liton, waarbij bestaande aandeelhou-
ders van BHP één aandeel van South32
kregen uitgekeerd. De operatie past in
de strategie van BHP om zijn schulden
versneld af te bouwen en kosten te
besparen. BHP wil zich voluit te con-
centreren op ijzererts, koper, olie en
steenkool. De activiteiten waarmee
BHP niet wil doorgaan vanwege de te
kleine schaalgrootte en de in verhou-
ding te grote investeringsbehoeften
werden afgesplitst. De operatie werd
begin mei goedgekeurd door de aan-
deelhouders. 

Toch is South32 veel meer dan
zomaar een samenraapsel van over-
tollige activa. Het gaat om de grootste
beursintroductie in de mijnbouwsector
sinds Glencore in 2011. De omvang
van South32 kan worden vergeleken
met middelgrote mijngroepen als First
Quantum en Teck Resources. De naam
South32 verwijst naar de meridiaan
die de Australische activiteiten met die
in Zuid-Afrika verbindt. Het is dus
meteen duidelijk dat het geografische
zwaartepunt in die twee landen ligt.
De troeven waarmee South32 het moet

doen, zijn elf operationele activa en één
joint venture. 

Met een participatie van 60% in
Gemco (Australië) en Hotazel (Zuid-
Afrika) wordt de groep de grootste spe-
ler ter wereld in de productie van man-
gaanerts. Mangaan is een metaal dat
in legeringen wordt gebruikt, voorna-
melijk voor de productie van sterke
staalsoorten. Met Cannington, in het
noordoosten van Australië, bezit
South32 ook de grootste zilvermijn ter
wereld, die ook lood en zink produ-
ceert. Nog in Australië zijn er een
bauxietmijn (Worsley) en een raffina-
derij voor aluminiumoxide. Er zijn ook
verschillende steenkoolactiva in Aus-
tralië (Illawarra) en Zuid-Afrika (vier
mijnen). Nog in Zuid-Afrika is er de
Hillside-aluminiumsmelter. Bij Cerro
Matoso in Colombia wordt nikkelijzer
geproduceerd. 

Het is de bedoeling dat de activa die
onder de vlag van BHP wat stiefmoe-
derlijk werden behandeld door het
nieuwe management van South32 beter
worden beheerd (hogere productiviteit)
en ook verder kunnen groeien. Daar-
naast mikt het management op 300 mil-
joen USD aan kostenbesparingen tegen
2016. De activiteiten van South32 rea-
liseerden in de tweede jaarhelft van
2014 een proforma-omzet van iets meer
dan 5 miljard USD. Daarop werd een
operationeel resultaat van 1,25 miljard
USD behaald. 

South32 kreeg bij de eerste notering
een marktwaarde van ongeveer 9 mil-
jard USD toebedeeld. Dit is een stuk
lager dan de schattingen van 11 tot 13
miljard USD toen het nieuws over de
afsplitsing bekend raakte. South32 heeft

als voordeel dat het bijzonder weinig
schulden (674 miljoen USD) meekreeg
van het voormalige moederbedrijf.
Daarnaast beschikt de nieuwe mijn-
groep nog over een ongebruikte kre-
dietlijn van 1,5 miljard USD. De prog-
nose voor de vrije kasstroom bedraagt
800 miljoen USD in het lopende boek-
jaar en 1,6 miljard USD in 2016. 

Het is dus niet uitgesloten dat
South32, naast de geplande groei van
de bestaande activa, ook vrij snel over-
names begint te doen. Toch zou het
ook zomaar kunnen dat South32 vrij
snel zelf overgenomen wordt. Zo is het
geen geheim dat X2 Resources van top-
man Mick Davis (voormalige CEO van
Xstrata) eerder al een bod deed op de
activa, toen die nog deel uitmaakten
van BHP. BHP ging daar dan niet op
in, maar nu het bedrijf zelfstandig
noteert, is er in principe niets meer wat
potentiële jagers kan tegenhouden. �

Conclusie
South32 is een interessante nieuw-

komer in het universum van mijnbe-
drijven, omdat het verschillende activa
bevat die tot nog toe niet in die ver-
houding in één bedrijf waren te vinden.
Vandaar dat we starten met de opvol-
ging. De omgevingsfactoren voor
grondstoffen en gerelateerde aandelen
zijn momenteel niet zo gunstig, waar-
door investeerders wellicht enige tijd
de kat uit de boom zullen kijken. Tegen
de huidige waardering is een positie
verantwoord. 

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w13 K/w14 Rend. Rating Advies

Koers Munt Markt H12m L12m K/w13 K/w14 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:opbouwen
3:houden
4:afbouwen
5:verkopen
A:laag risico
B:gemiddeld risico
C:hoog risico
D:zeer hoog risico

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist Wereld
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BANCO SANTANDER

Uit het diepe dal

De Spaanse banken hebben een
zware tijd achter de rug. De
bankencrisis sloeg extra hard

toe in het land door het instorten van
een oververhitte huizenmarkt, met voor
de Spaanse banken extra afschrijvingen
en waardeverminderingen tot gevolg.
Maar vooral voor Spanje (zie p. 1) zijn
de economische perspectieven verbe-
terd. Met 12.920 vestigingen, meer dan
187.000 werknemers, 1266,3 miljard
EUR activa onder beheer eind 2014, 92
miljoen privéklanten, 3 miljoen bedrijfs-
klanten (vooral kmo’s), bijna 100 miljard
EUR beurskapitalisatie behoort Banco
Santander niet alleen tot de grootste
banken van Spanje, maar zelfs van heel
Europa. Het is met 17% ook het groot-
ste gewicht binnen de Spaanse IBEX-
index. 

De Spaanse grootbank is op meerdere
continenten actief. In 2014 kwam van
de inkomsten 44% uit Latijns-Amerika,
43% uit Europa (27% West-Europa,
13% Groot-Brittannië en 3% Oost-
Europa) en 13% uit de Verenigde Sta-
ten. Banco Santander is het nummer
drie op de Spaanse markt met 14%
marktaandeel, het nummer drie in Por-
tugal (11% marktaandeel), het nummer
vijf in Groot-Brittannië (9%), het num-
mer één in Duitsland in consumenten-
kredieten (daarin 14% marktaandeel),
het nummer drie in Polen (10%), het
nummer 21 in de Verenigde Staten
(3%), het nummer drie in Brazilië (8%),
het nummer twee in Argentinië (9%),
het nummer drie in Mexico (14%) en
het nummer één in Chili (19%). 

Als we kijken naar het eerste kwartaal
van dit jaar, dan droeg Brazilië 21% bij
tot de groepswinst, Groot-Brittannië
20%, Spanje 15%, de Verenigde Staten
10%, Mexico 7%, Chili 5%, de overige
landen elk minder dan 5%. Van de
winstbijdrage in de eerste drie maan-
den kwam 81% van het retailbankieren. 

Het herstel van de Spaanse economie
en de financiële sector in het algemeen
zien we weerspiegeld in de verbetering
van de resultaten en de ratio’s bij Banco
Santander. In het eerste trimester steeg
de winst met 32%, tot 1,72 miljard EUR,
tegenover het eerste kwartaal van 2014
en 18% ten opzichte van de laatste drie
maanden van vorig jaar. Daarbij gehol-
pen door een zwakke euro tegenover
het Britse pond en vooral de Ameri-
kaanse dollar. Bij constante wisselkoer-
sen was er een toename van 22% op
jaarbasis. Deze resultaten lagen in lijn
met de analistenconsensus. 

Het aantal nieuwe leningen aan
Spaanse bedrijven klom met 24% en
die aan Spaanse particulieren zelfs met
36%. Wereldwijd steeg de kredietpor-
tefeuille met 14%, tot ruim 813 miljard
EUR. De verbetering van de situatie
zien we ook in de afname van de slechte
leningen met 4,9%, tot 2,56 miljard
EUR. Bij de Spaanse grootbank zien
we ook een geleidelijke, maar voort-
durende verbetering van de ratio’s.
Met een kosten-inkomstenratio van
47% is Banco Santander nu al de op
één na efficiëntste bank bij de top vijftien
van de grootse Europese banken. De
ambitie is dat cijfer tot onder 45% terug
te dringen tegen 2017. 

Het rendement op eigen vermogen
(ROE) bedroeg 7,6% aan het eind van
het eerste kwartaal, te vergelijken met
7,0% voor het boekjaar 2014 en 6,6%
in het eerste trimester van vorig jaar.
In de bankwereld hecht men echter

meer waarde aan het rendement op
het tastbare eigen vermogen (ROTE).
Maar we zien ook hier een vergelijkbare
evolutie: van 10,4% voor de eerste drie
maanden van vorig jaar over 11,0%
voor boekjaar 2014 tot 11,5% voor het
eerste kwartaal 2015. De eerlijkheid
gebiedt wel te vermelden dat het cijfer
in 2006 nog rond 20% schommelde,
maar de doelstelling van het manage-
ment is om het cijfer weer in de zone
van 12 à 14% te krijgen tegen 2017. �

Conclusie
We starten de opvolging van Banco

Santander met een positief advies en
zelfs een opname in de Inside Selectie.
Tegen een waardering van onder meer
1,05 keer de boekwaarde merken we
dat het herstelpotentieel van Spanje
en andere (Latijns-Amerikaanse)
markten nog niet in de huidige koers
verrekend is.

Koers Munt Markt H12m L12m K/w13 K/w14 Rend. Rating Advies

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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E ind vorige maand publiceerde
The Silver Institute de jaarlijkse
World Silver Survey. De belang-

rijkste conclusie was dat zilver vorig
jaar, net als in 2013, in deficit was. Het
tekort verkleinde wel van 111,9 mil-
joen troy ounce naar 4,9 miljoen troy
ounce. Het lagere deficit komt vooral
op het conto van de gedaalde inves-
teringsvraag en de gestegen mijnpro-
ductie. Aan de vraagzijde blijft het
gebruik van zilver in industriële toe-
passingen wel toenemen.

Zilver noteert dit jaar 7% in de plus,
maar doet het daarmee wel beter dan
andere edelmetalen, zoals platina en
palladium. Toch moet die prestatie in
het juiste perspectief worden gezien.
Zilver werd vorig jaar 19,6% goedko-
per, en die daling kwam boven op de
tik van 35,9% die het edelmetaal in
2013 te verwerken kreeg. Daardoor
bedraagt de actuele prijs van een troy
ounce zilver amper een derde van het
recordniveau van vier jaar geleden.
Als we de volatiele investeringsvraag
buiten beschouwing laten, vertoont

zilver een chronisch deficit. Daarnaast
is er veel onzekerheid over het niveau
van de beschikbare voorraden. Vroeg
of laat moet zilver, al dan niet in het
zog van goud, een herstelbeweging
laten optekenen.

De keuze aan hefboomproducten
om op een stijging van de zilverprijs
in te spelen, is heel groot. We noteren
bij uitgever BNP Paribas Markets
twaalf turbo’s long met zilver als
onderliggende waarde waarbij de hef-
boom schommelt tussen 1,7 en 15. ING
biedt elf zilver sprinters long aan met
hefbomen tussen 2 en 12,1. Beide uit-
gevers bieden ook een variant op die
klassieke hefboomproducten aan,
waarbij de stoploss en het financie-
ringsniveau samenvallen en er dus
een hogere hefboom maar dus ook
een hoger risico is (geen restwaarde).

Bij BNP Paribas gaat het om tien boos-
ters long en bij ING om negen sprinters
best. 

We herinneren beleggers eraan dat
als onderliggende waarde de spotprice
(onmiddellijke levering) als referentie
wordt genomen en niet de prijs van
de termijncontracten. Die kunnen licht
van elkaar afwijken. Bovendien is de
spotmarket de klok rond open, terwijl
dat op de markt voor termijncontrac-
ten niet het geval is. We bespreken
drie scenario’s met een laag, gemid-
deld en hoog risico.

Zilver Sprinter long (laag risico) 
Isin-code: NL0006408601
Munt: EUR
Financieringsniveau: 9,03
Referentieprijs: 16,66
Stoploss: 9,5
Hefboom: 2,2
Koers: 6,86/6,88

Deze sprinter long van uitgever ING
is de meest defensieve uit het gamma
met een verschil van 75% tussen de
huidige zilverprijs en de stoploss. Die
laatste bevindt zich onder de grens
van 10 USD, een niveau dat al sinds
2008 niet meer is gehaald.

Zilver Turbo long (gemiddeld risico) 
Isin-code: NL0009175215
Munt: EUR
Financieringsniveau: 12,67
Referentieprijs: 16,66
Stoploss: 13,3
Hefboom: 4,03
Koers: 3,58/3,60

Bij deze turbo long is het verschil
tussen referentieprijs en de stoploss
geslonken tot iets meer dan een kwart.
De hefboom is wel bijna dubbel zo
groot als in het vorige voorbeeld.

Zilver turbo long (hoog risico) 
Isin-code: NL0010908026
Munt: EUR
Financieringsniveau: 14,24
Referentieprijs: 16,66
Stoploss: 15
Hefboom: 6,46
Koers: 2,17/2,19

Bij deze turbo long ligt de actuele
zilverprijs nog slechts 11% boven het
stoplossniveau. Het risico is dus aan
de hoge kant, maar anderzijds kan een
klim van de zilverprijs naar de niveaus

van begin dit jaar een rendement van
65% opleveren. 

Daarnaast zijn er ook nog een aantal
trackers beschikbaar voor investeer-
ders die verkiezen om zonder hef-
boom te investeren. We beperken ons
daarbij tot de ETF’s die onderliggend
in het fysieke metaal zelf investeren. 

iShares Silver Trust
Tickersymbool: SLV
Beurs: NYSE Arca
Eerste notering: april 2006
Prestatie sinds 1/1/2015: +6,2 %
Prestatie op 12 maanden: -11,5 %
Prestatie op 3 jaar:-40,6 %
Gemiddeld dagvolume: 6,16 miljoen
Activa onder beheer: 5,31 miljard USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,5 %

Deze tracker van uitgever Blackrock
is zowel op basis van beheerd vermo-
gen als verhandelde volumes veruit
de grootste van de zilvertracker. In de
iShares Silver Trust (tickersymbool
SLV) wordt zilver in fysieke vorm in
de trust (een Angelsaksische rechts-
vorm) ondergebracht. Daarbij verte-
genwoordigt elk deelbewijs de waarde
van een troy ounce (31,1 gram) fysiek
zilver. Vanwege de beheerskosten van
de trust is er wel een kleine afwijking
met de zilverprijs. Op 2 juni bezat de
trust 318,2 miljoen troy oune of 9896,4
ton fysiek zilver. Het is niet mogelijk
om deelbewijzen om te zetten in het
fysieke metaal.

ETFS Physical Silver Shares
Tickersymbool: SIVR
Beurs: NYSE Arca
Eerste notering: juli 2009
Prestatie sinds 1/1/2015: +6,7 %
Prestatie op 12 maanden: -11,2 %
Prestatie op 3 jaar:-40,2 %
Gemiddeld dagvolume: 75000
Activa onder beheer: 297,9 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,3 %

Deze tracker van uitgever ETF Secu-
rities werkt volgens hetzelfde principe
als SLV maar kwam enkele jaren later
op de markt. Daardoor zijn zowel de
volumes als de activa onder beheer
bij de ETFS Physical Silver Trust (tic-
kersymbool SIVR) een maatje kleiner.
SIVR kan zich wel onderscheiden met
lage beheerskosten van amper 0,3%
op jaarbasis. �

Derivaten

Zilver blijft in deficit

ZILVER DOET HET DIT JAAR
BETER DAN DE ANDERE

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

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

Over het boekjaar 2014-2015, dat eindigde op 31 maart
2015, zag de vastgoedgroep Retail Estates, die is gespe-
cialiseerd in baanwinkels, het nettohuurresultaat met
12,1% aantrekken, tot 52,71 miljoen EUR, het gevolg
van de uitbreiding van de vastgoedportefeuille met
12,2%, tot 837,12 miljoen EUR. Het netto courante resul-
taat per aandeel bedroeg 3,88 EUR. De bezettingsgraad
bleef voor het zeventiende jaar op rij boven 98% (98,8%
om juist te zijn). Het dividend wordt met 3,3% opge-
trokken, tot 3,10 EUR. Na een top van 78 EUR viel de
koers van het aandeel terug door een kapitaalverhoging.
Op 64 EUR ligt een stevige steunzone. 

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

De omzet van de Nederlandse distributeur Ahold
steeg in het eerste kwartaal met bijna 15%, tot 11,3 miljard
EUR. Dat was vooral te danken aan de sterke Ameri-
kaanse dollar. Houdt men rekening met de wisselkoer-
seffecten, dan blijft de stijging beperkt tot 3,1% en dat
vonden de analisten teleurstellend. De operationele
marge zakte van 4% tot 3,5%, een gevolg van investe-
ringen in de Verenigde Staten en Tsjechië. In de Ver-
enigde Staten en Nederland won de groep marktaandeel.
Volgens geruchten zou de voorgenomen fusie met Del-
haize nog deze maand rond zijn. In België mikt Ahold
in 2016 op 50 winkels. 

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

De Nederlandse bank ING verkleinde haar belang in
haar verzekeringsdochter Nationale Nederlanden van
54,8 tot 42,4% door de verkoop van 45 miljoen NN-aan-
delen tegen 25,46 EUR het aandeel aan institutionele
beleggers. De verkoop van verzekeringsdochter Natio-
nale Nederlanden door ING is een gevolg van de ont-
vangen overheidssteun in 2008 en voor eind 2016 moet
de desinvestering zijn afgerond. Technisch kan het aan-
deel de opwaartse trend vasthouden. Onlangs forceerde
het aandeel een doorbraak boven de weerstand op 14,30
EUR, waardoor de weg vrij ligt naar hogere koersen.
Op 12 EUR bevindt zich een sterke horizontale steun. 

De resultaten van Realdolmen over het gesplitste boek-
jaar 2014-2015 dat ten einde liep op 31 maart, vielen
tegen. Wel groeide de omzet met 1,8%, tot 223,5 miljoen
EUR. Hoewel de prestatie in het tweede halfjaar verbe-
terde, slaagde de groep er niet in de zwakke start van
het boekjaar goed te maken. De marge kalfde af van 5,4
tot 3,8%, terwijl de nettowinst daalde van 9,6 miljoen
tot 3,8 miljoen EUR. Verrassend is dat Realdolmen
opnieuw een brutodividend van 0,288 EUR per aandeel
wil uitkeren. Dat leidde tot een koersstijging van het
aandeel. De doorbraak boven de weerstand op 19,75
EUR zorgde voor een trendommekeer naar stijgend. 



INSIDE BELEGGEN 5 JUNI 201510

De koers van de Amerikaanse
steenkoolproducent Peabody
Energy (3,38 USD) zoekt

almaar lagere regionen op. Dat heeft
te maken met de prijsdaling van steen-
kool voor de productie van elektriciteit
(thermal coal), die onder druk staat door
de lage prijs van het milieuvriendelij-
kere aardgas, terwijl het gebruik van
steenkool voor staal (metallurgical coal)
afneemt. China voerde in 2014 zelfs
minder steenkool in dan een jaar eerder. 

Peabody Energy, de grootste Ame-
rikaanse steenkoolproducent, is in
beide segmenten actief, wat de groep
een concurrentieel voordeel geeft. Een
aantal concurrenten van Peabody ging
al failliet of het water staat hen aan de
lippen. Ook Peabody Energy moest
een grote koersdaling voor lief nemen,
maar de groep houdt iets beter stand.
Peabody leed al voor het zesde opeen-
volgende kwartaal verlies, maar de
groep wil tegen 2017 voor 685 miljoen
USD kostenbesparingen doorvoeren.
Hoewel Peabody een langetermijn-
schuld van 6,3 miljard USD torst, hoeft
de groep de komende drie jaar geen
grote terugbetalingen te doen. De
steenkoolprijzen moeten wel aantrek-
ken voor Peabody opnieuw winstge-
vend kan worden. 

Tegen een koers-boekwaardever-

houding van 0,45 en rekening hou-
dend met de steenkoolreserves en de
waarde van de gronden oogt Peabody
zeer goedkoop. Het aandeel blijft ech-
ter risicovol en de kans op een kapi-
taalverhoging is aanzienlijk. Als de
trend keert, kunt u met opties fraaie
winsten boeken.

Defensieve callspread
Koop call jan ’161,50 @ 1,75 USD
Schrijf call jan ’163,50 @ 0,55 USD
De basis van deze callspread bestaat

uit de aankoop van de call januari 2016
met strike 1,50, een contract dat 175
USD kost. Door gelijktijdig de call 3,50
met dezelfde afloopdatum te schrijven,
recupereert u 55 USD. Uw inzet – en
tegelijk uw maximale verlies – bedraagt
dus 120 USD (175 – 55). Ligt de koers
van Peabody op de vervaldag lager
dan 1,50, dan speelt u uw volledige
inzet kwijt. Uw break-even bevindt
zich op 2,70 USD, maar wanneer de
koers van Peabody oploopt tot min-
stens 3,50 USD, behaalt u de maximale
winst van 80 USD of 67% meer dan
uw inzet. Een koershausse met 8% is
voldoende om dat te bereiken.

Turbo
Koop call jan ’164 @ 0,40 USD
Schrijf put jan ’162,50 @ 0,40 USD

Het voordeel van deze turbo is dat
u er geen geld insteekt, terwijl uw
risico lager is dan bij een rechtstreekse
aankoop van de aandelen. Voor het
schrijven van de put januari 2016 met
uitoefenkoers 2,50 krijgt u een premie
van 40 USD in ruil voor de verplichting
om de stukken eventueel op te nemen
tegen 2,50 USD. De aankoop van de
call januari 2016 met strike 4 kost even-
eens 40 USD, zodat u quitte speelt.
Gaat Peabody failliet, dan speelt u 2,50
USD kwijt, maar de koers van het aan-
deel bedraagt momenteel 3,24 USD.
Ligt de koers op de vervaldag hoger
dan 4,00 USD, dan behaalt u winst.
Het grote voordeel is dat die winst
niet wordt afgetopt. 

Put schrijven
Schrijf put jan ‘162,50 @ 0,40 USD
Ook bij Peabody Energy mogen dur-

vers een ongedekte put schrijven, op
voorwaarde dat ze zich realiseren dat
ze ingeval van een faillissement 2,10
USD per aandeel kunnen kwijtspelen.
Dat is het risico, want u ontvangt 40
USD voor de put januari 2016 met strike
2,50, zodat uw risico 210 USD (250 –
40) bedraagt. Staat de koers van Pea-
body Energy op de vervaldag hoger
dan 2,50 USD, dan hebt u de gekregen
premie volledig verdiend. �

Het aandeel van Galapagos blijft
maar stijgen. Ben ik dan de enige met
hoogtevrees? Zou ik niet beter verko-
pen? 

De koersklim van het biotechbedrijf
Galapagos (GLPG) is ronduit feno-
menaal. Sinds het dieptepunt van
oktober 2014 is de koers vervijfvou-
digd. Dat heeft natuurlijk alles te
maken met de sterke fase IIb-resultaten
van filgotinib, het vroegere GLPG0634.
GLPG sloot voor die JAK-1 remmer
(een eiwit dat werkzaam is bij ontste-

kingsziekten) in 2012 een lucratieve
deal met AbbVie. 

Na de sterke interim-resultaten (na
twaalf weken behandeling) van de
DARWIN 1-reumastudie (594 patiën-

ten, filgotinib samen met metho-
trexaat), kon GLPG vergelijkbare posi-
tieve werkzaamheids- en veiligheids-
resultaten aankondigen voor DAR-
WIN 2 (283 patiënten, monotherapie).
De volledige studieresultaten na vier-

entwintig weken behandeling volgen
in juli (DARWIN 1) en augustus
(DARWIN 2). Nadien zal AbbVie,
mede op basis van de resultaten deze
zomer van een fase II-studie met de
eigen JAK-1 remmer ABT-494, beslis-
sen over het licentiëren van filgotinib
(mogelijke mijlpaalbetaling van 200
miljoen USD). Tijdens de komende
maanden volgen de resultaten van
een fase II-studie met filgotinib voor
de ziekte van Crohn, waarna AbbVie
over een licentiëring (50 miljoen USD
mijlpaal) zal beslissen. 

De koersstijging kwam in een
nieuwe stroomversnelling terecht na
de succesvolle IPO op Nasdaq. Uit-

Opties

Lezersvragen

WE VINDEN DE 
WAARDERING VAN 

GALAPAGOS OVERDREVEN.

Haussecombinaties op Peabody Energy



eindelijk haalde GLPG omgerekend
279 miljoen EUR op – ruim dubbel
zoveel als initieel vooropgesteld – via
de uitgifte van 7,5 miljoen aandelen
tegen 37 EUR en 42,05 USD per aan-
deel (24,4% verwatering). AbbVie en
Johnson & Johnson tekenden mee in.
Een koersdoelverhoging door UBS (50
EUR) en de bekendmaking vorige
week van enkele deelnemingen in
GLPG na de IPO stuwden het aandeel
naar een nieuwe recordhoogte van
55,4 EUR. 

Met een beurskapitalisatie van 2 mil-
jard EUR vinden we de waardering
overdreven. GLPG heeft weliswaar
een potentiële blockbuster in handen
– geschatte piekverkoop tussen 3 en
5 miljard USD, met tussen 10 à 13%
en 20 à 23% royalty’s – het is nog min-
stens tot 2019 wachten voor het pro-
duct op de markt zal zijn. GLPG
maakte zeer handig gebruik van de
euforie om de kaspositie fors uit te
breiden en zo de eigen pijplijn verder
te ontwikkelen. Die bevat onder meer
een vergelijkbare potentiator-corrector
combinatietherapie (respectievelijk in
fase I en preklinisch) zoals Vertex (zie
onder), ter behandeling van de taai-
slijmziekte. Daarnaast kijkt het bedrijf
uit naar mogelijke overnames. We ver-
lagen, na de fenomenale stijging, het
advies naar verkopen (rating 3C).

Zijn jullie, net als ik, ontgoocheld
in de koersreactie van Vertex Phar-
maceuticals, na de goedkeuring van
orkambi door het adviespanel van de
FDA? 

We hebben in elk geval bewust Ver-
tex Pharmaceuticals in de voorbeeld-
portefeuille opgenomen vóór 12 mei,
de dag waarop het bedrijf de combi-
natietherapie Orkambi voor het
adviespanel moest verdedigen. Zoals
altijd is dat een zeer spannende dag,
die gepaard ging met behoorlijk kri-
tische vragen over de (relatief
beperkte) werkzaamheid van het pro-
duct. Na een initiële positieve reactie
viel het aandeel snel terug naar het
niveau van voor 12 mei. Cruciaal is
uiteraard het positieve advies – twaalf
stemmen voor en één tegen – voor de
goedkeuring van Orkambi. 

Na Kalydeco, het eerste product dat
Vertex in 2012 op de markt bracht, is
dit het tweede product van Vertex
voor de behandeling van de taaislijm-

ziekte of mucoviscidose. Het gaat om
een combinatietherapie van een poten-
tiator (Kalydeco) en een corrector
(Lumacaftor; VX809) voor de behan-
deling van de homozygote vorm van
de F508del-mutatie, de meest voor-
komende mutatie en goed voor 50%
van de populatie of 20.500 patiënten
ouder dan twaalf jaar in de Verenigde
Staten en Europa. Kalydeco zal dit jaar
tussen 560 en 580 miljoen USD omzet
aanleveren (op basis van maximaal
3900 patiënten), maar Orkambi moet
voor de grote doorbraak zorgen en de
omzet van Vertex tegen 2018 doen

exploderen tot ruim 5 miljard USD. 
Ten laatste op 5 juli zal de FDA

beslissen over de goedkeuring van
Orkambi. In Europa valt de beslissing
in het vierde kwartaal. Op termijn wil
de absolute marktleider in de behan-
deling van taaislijmziekte de patiënten
alsmaar jonger behandelen, wegens
de veel beperktere structurele long-
schade op jonge leeftijd. Het ultieme
doel is een triple-combinatietherapie
(Kalydeco, corrector VX661 en een bij-
komende, dit jaar nog te selecteren
tweede generatie corrector) voor de
moeilijkst te behandelen patiënten-
groep: de heterozygote F508del-muta-
tie (17.000 patiënten). Dat zou de taai-
slijmziekte omvormen tot een chro-
nische ziekte, die wel levenslange
medicatie vereist. 

Vertex is dan ook een ideale over-
namekandidaat, gezien zijn unieke
positie – jarenlange voorsprong op de
concurrentie – en het snelle groeipro-
fiel dankzij een topproduct in een
moeilijk te behandelen ziektebeeld.
Naast Gilead Sciences en Johnson &
Johnson werd recent ook Pfizer als
mogelijke overnemer vernoemd. Ver-
tex blijft dan ook in de voorbeeldpor-
tefeuille (rating 1B). �
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VERTEX IS EEN IDEALE
OVERNAMEKANDIDAAT.

Agenda

Maandag 8 juni
Japan: bbp-groei

Dinsdag 9 juni
Duitsland: loonkosten
EU: bbp-groei 2de kwartaal (2de
schatting)

Woensdag 10 juni
VS: overheidsschuld
VS: hypotheekaanvragen
Inditex: resultaten Q12015-2016

Donderdag 11 juni
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: geldhoeveelheid
VS: detailhandel
VS: import- en exportprijzen
Ascencio: halfjaarresultaten 2014-2015

Vrijdag 12 juni
België: loonkosten
EU: industriële productie
VS: PPI 

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be
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(*) 1:koopwaardig 2:opbouwen 3:houden 4:afbouwen 5:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico D:zeer hoog risico

Bolloré heeft de tradingupdate
voor het eerste kwartaal achter
de rug. De portefeuillemaat-

schappij van Vincent Bolloré zag haar
omzet in de eerste drie maanden met
4,5% toenemen, tot 2,63 miljard EUR
(-0,4% organisch, zonder overnames
of desinvesteringen en bij constante
wisselkoersen). 

Als we kijken naar de deelactiviteiten,
dan blijft de dominantie van de afdeling
Transport & logistiek duidelijk. De
omzet steeg met 11% (5% organisch),
tot 1,46 miljard EUR (55% van de
groepsomzet). De publicatie ging om
omzetcijfers, maar we weten onder

meer uit de jaarcijfers over 2014 en daar-
voor dat Bolloré Logistics, en dan
vooral dan Bolloré Africa Logistics
(grootste logistiek netwerk van Afrika),
bijna voor de volledige winst zorgt
(87% van de ebit in 2014). 

Bolloré Energie, de tweede distribu-
teur van huishoudbrandstof in Frank-
rijk, kende na een zwak 2014 ook een
moeilijke start in 2015 (omzet -14%,
organisch -15%). De communicatie- en
mediapool (vooral de belangen in
Havas en Vivendi) is de grote runner-
up in de groep, met in het eerste trimes-
ter een omzettoename van 20% (+7%
organisch). Logisch ook, want zowel

in Havas (belang van 82,5%, de vijfde
advertentiegroep ter wereld) als in
Vivendi (belang van 14,5%) werd de
participatie de voorbije maanden gevoe-
lig opgevoerd. De afdeling Opslag van
elektriciteit blijft stagneren (omzet -2%). 

Het dividend voor het boekjaar 2014
wordt verdubbeld van 0,031 naar 0,06
EUR per aandeel (al interim-dividend
van 0,02 EUR). We blijven bij het advies
houden (rating 2B), omdat het aandeel
noteert in de buurt van onze faire
waarde van 5,3 EUR per aandeel. We
behouden wel de positie in de voor-
beeldportefeuille. Normaal voor de
lange termijn. �

Bolloré groeit in communicatie

+18,3%

Aankoop: we hebben 150 aandelen Vale (bij)gekocht tegen 6,455 USD (884,1 EUR)
Verkoop: we hebben 50 aandelen Tessenderlo verkocht tegen 34,43 EUR (1706,55 EUR)
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