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Er is weinig reden om de samba
te dansen in Brazilië. Onlangs
werd het cijfer van het bruto bin-

nenlands product (bbp) voor het eerste
kwartaal bekendgemaakt. Zowel op
kwartaal- als op jaarbasis is er sprake
van een krimp: op kwartaalbasis van
-0,2%, op jaarbasis -1,6%. Dat is het
zwakste cijfer sinds het derde trimester
van 2009 (-1,3%). Op jaarbasis bekeken
is dit al het vierde kwartaal op rij met
een krimp, erger dan in de periode
2008-2009 (toen drie kwartalen). Het
enige lichtpunt is dat de consensus
onder economen rekening hield met
een nog grotere achteruitgang op
kwartaalbasis (-0,5%). Daarnaast
kampt de Braziliaanse economie met
een hoog inflatiecij-
fer van 8,2% (stag-
flatie) en een begro-
tingstekort van
5,3%. 
En of dat nog niet

genoeg was, zijn er
de politieke wanklanken. De linkse
president van de Arbeiderspartij,
Dilma Rousseff, werd tot groot verdriet
van de bedrijfs- en financiële wereld
nipt herverkozen. Sindsdien barstte
het corruptieschandaal rond de natio-
nale oliereus Petrobras in alle hevig-
heid los, met verdachtmakingen rich-
ting de president. In volle Petrobras-
crisis zakte de Braziliaanse real (BRL)
tegenover de Amerikaanse dollar
(USD) naar het laagste peil in zowat
twaalf jaar.

Beursherstel
Neen, we kunnen geen fraai beeld

ophangen van de Braziliaanse econo-
mie, maar dat hoeft geen beletsel te
zijn voor een goede beursprestatie. De
beursindex Ibovespa bevond zich
eigenlijk al sinds begin 2011 in een

berenmarkt (van afgerond 70.000 naar
45.000 punten), maar die tendens lijkt
gekeerd. Zo is het opmerkelijk dat de
index geen nieuwe bodem maakte
begin dit jaar, in volle Petrobras-crisis.
Bovendien realiseerde de index
onlangs zelfs een klim van meer dan
20%. Dat betekent in de klassieke defi-
nitie het begin van een nieuwe stie-
renmarkt, een opwaartse beurs -
tendens. We mogen niet vergeten dat
Rousseff toch eenpragmatischer eco-
nomisch beleid voert, dat de Olympi-
sche Spelen volgend jaar in Rio de
Janeiro neerstrijken en dat Brazilië een
van de meest beloftevolle consump-
tiemarkten ter wereld voor de
komende decennia is, met vandaag al

105 miljoen Brazili-
anen die tot de mid-
denklasse behoren.

Petrobras hebben
we, mede dankzij de
sterke dollar en een
gelukkige timing,

met een fraaie winst kunnen verkopen,
ondanks de hele heisa rond het bedrijf
en het aandeel. Maar als we dit jaar al
ergens geld op hebben verloren (ruim
-20%), dan is het op de twee resterende
Braziliaanse aandelen in de voorbeeld-
portefeuille, Vale en Cosan. 
De positie in de grondstoffenreus

Vale, in de eerste plaats ijzererts en
nikkel, hebben we onlangs nog ver-
hoogd. We doen nu hetzelfde met
Cosan, de ‘nv Brazilië’ (zie ook p. 2).
Het aandeel noteert erg ver onder de
intrinsieke waarde. Hetzelfde kan ook
van Vale worden gezegd, waar de hele
malaise rond de ijzerertsprijs speelt.
Maar ook daar denken we dat we het
dieptepunt hebben gezien. Voor beide
mikken we dan ook op een fors koers-
herstel in de komende zes à twaalf
maanden. �
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D e Griekse kwestie blijft de
markten in een wurggreep
houden. Daarnaast remt de

stijging van de lange rente de beurs-
hausse af. We moeten zuinig
omspringen met nieuwe initiatieven,
omdat onze kaspositie gelimiteerd
is.

Syngenta: Duitsers op komst?
Het blijft geruchten gonzen over

Syngenta. Het enige wat vaststaat,
is dat de Amerikaanse concurrent
Monsanto een kleine maand geleden
een vijandig bod van 45 miljard USD

of 41,7 miljard Zwitserse frank (CHF)
uitbracht om de Zwitserse specialist
in gewasbescherming en zaden over
te nemen. Omgerekend is dat 449
CHF per aandeel. Van de overname-
prijs zou 45% in cash worden gebo-
den en de rest in Monsanto-aandelen.
Ondanks een premie van 35% tegen-
over de slotkoers net voor het bod
heeft de raad van bestuur van Syn-
genta het bod van de hand gewezen.
De prijs zou het groeipotentieel van
het wereldwijde nummer één in
gewasbescherming en het nummer
drie in zaden niet weerspiegelen. 

Sindsdien is er geen hard nieuws
meer, enkel geruchten. Vooreerst dat
de bedrijfsleiding van Syngenta wel
oren zou hebben naar een bod als dat
richting 500 CHF per aandeel zou
evolueren. Daarnaast was er eind
vorige week het verhaal dat het
Duitse BASF een tegenbod zou over-
wegen en daarover praat met een aan-
tal zakenbanken. Uiteraard zal de
koers de komende dagen en weken
blijven evolueren in functie van het
al dan niet omzetten van die geruch-
ten en verhalen in feiten. We zullen
de situatie van nabij opvolgen. Voor-

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index

Doet BASF een tegenbod op Syngenta?

Sinds 1/1/2015 Sinds 1/1/2014
+15,3% +19,4%
+8,8% +15,1%

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

Aankoop: we kopen 150 aandelen Cosan bij tegen maximaal 6,20 USD;  
Verkoop: -
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lopig houden we onze positie aan
(rating 2A).

Cosan: margedruk blijft 
BijCosan veroorzaken de moeilijke

economische omstandigheden in Bra-
zilië nog altijd margedruk op groeps-
niveau. Dat kunnen we afleiden uit
de cijfers over het eerste trimester.
De groepsomzet is nochtans met 6,0%
verder opgelopen, tot 9,95 miljard
Braziliaanse real (BRL). De bedrijfs-
kasstroom (ebitda) zakte echter met
6,1% (van 933,5 naar 876,5 miljoen
BRL), of een daling van de ebitda-
marge van 9,9 naar 8,8 (voor boekjaar
2014 nog 10,1%). Door de gestegen
netto financiële schuld (al was er wel
ten opzichte van eind vorig jaar een
daling met 9%) en de appreciatie van
de dollar (USD) tegenover de BRL
zijn vooral de financiële lasten opge-
lopen. Deels door uitzonderlijke las-
ten was het nettoresultaat negatief 
(-43,7 miljoen BRL), tegenover nog
256,1 miljoen BRL in de eerste drie
maanden van 2014. 
Voor het volledige boekjaar blijft

de groep mikken op een duidelijk
hogere omzet en minstens dezelfde

ebitda als in 2014, ondanks de moei-
lijke conjunctuur in Brazilië. Cosan
–weleens omschreven als de ‘Brazi-
lië-holding’ – heeft erg te lijden onder
de negatieve perceptie ten aanzien
van het grootste Latijns-Amerikaanse
land bij investeerders. 

Dat heeft wel gezorgd voor een zeer
aantrekkelijke waardering tegen 8,5
keer de verwachte winst 2015, minder
dan 1 keer de boekwaarde en 5 keer
de verhouding tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de verwachte

bedrijfskasstroom (ebitda). Dat is
absoluut geen correcte waardering
vanuit een middellangetermijnper-
spectief. Het advies blijft dan ook
koopwaardig (rating 1B). We verho-
gen onze positie verder. �

OVERZICHT KOOP- EN VERKOOPINTENTIES PER THEMA

(*) 1:koopwaardig 2:opbouwen 3:houden 4:afbouwen 5:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico D:zeer hoog risico

Consumptie middenklasse opkomende
landen
� Adidas: stevige cijfers Q1 
� Barco: erg meevallende tradingupdate
� Bolloré: belang Vivendi verhoogd tot
14,5%; degelijke Q1-cijfers (update) 

� CMB: erg zwakke resultaten Q1; positie
werd aangevuld 

� Cosan: redelijke cijfers Q1; positie wordt
aangevuld (zie boven) 

� DSM: geruchten over nakend bod van
Duitse Evonik 

� Lafarge: meevallende cijfers Q1 
� SABMiller: beter dan verwachte
jaarcijfers 

Energie
� Ganger Rolf: zeer degelijke cijfers eerste
kwartaal

� Peabody Energy: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille 

� PNE Wind: schrappen dividend weegt op
koers 

� Uranium Participation: historisch hoge
onderwaardering; koersherstel verwacht

� Velcan: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille; meevallende
jaarcijfers

Goud en metalen
� ArcelorMittal: teleurstellende prognose
2015 

� First Quantum Minerals:
kapitaalverhoging afgerond; koers
profiteert van start opvolging door
Sanford Bernstein (update) 

� Market Vectors Gold Miners ETF:
goudprijs stabiliseert rond 1200 USD in
afwachting acties van de Federal
Reserve 

� Silver Wheaton: resultaten iets onder
verwachtingen 

� Umicore: prachtige resultaten Q1 
� Vale: bodem ijzerertsprijs gezien; koers
opnieuw teruggevallen; positie werd
aangevuld (update)

Landbouw
� Asian Citrus: opnieuw slecht nieuws
door uitbraak HLB-virus op Xinfeng-
plantage; koersschade valt mee 

� Potash Corp.: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille 

� Suedzucker: positieve koersreactie op
jaarcijfers 2014-2015; weldra
bespreking 

� Syngenta: naast Monsanto zou ook BASF
interesse tonen (zie boven) 

� Tessenderlo: sterke koersperiode achter
de rug; positie afgebouwd (update)

� Wilmar International: meevallende
jaarcijfers; koers eindelijk op dreef 

Vergrijzing
� Bone Therapeutics: geen belangwekkend
nieuws bij jaarcijfers 2014; kasmiddelen
voor drie jaar

� Fagron: ING haalde het aandeel van de
favorietenlijst (update) 

� GlaxoSmithKline: tegenvallend nieuws bij
Q1-cijfers

� MDxHealth: sterke groei in Q1, wel wat
zorgen over kaspositie 

� Tubize (fin): er zouden kandidaat-kopers
in India zijn voor de generische dochter
van UCB (update)

� Vertex Pharmaceuticals: adviespanel van
FDA stemde 12 tegen 1 voor
goedkeuring combinatietherapie tegen
taaislijmziekte

(**): 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)

DE WAARDERING VAN
COSAN IS VEEL TE LAAG.
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Deceuninck

De tradingupdate over het eerste
kwartaal liet een sterke omzet-
groei zien bij Deceuninck, de

West-Vlaamse producent van pvc-
profielen voor onder meer ramen en
deuren. Van de omzetgroei met 18%,
tot 136,2 miljoen EUR, is echter 9,3%
of meer dan de helft het gevolg van
de overname vorig zomer van Pimas,
de pionier van pvc-raamsystemen in
Turkije en actief onder de merknaam
Pimapen. Pimapen is de bekendste
naam voor kwaliteitsramen in Turkije
en beschikt over een netwerk van 1200
verkooppunten. Deceuninck is al 14
jaar in het bruggenhoofd tussen
Europa en Azië actief, en met succes.
Samen worden ze nu het nummer één
in de op één na grootste pvc-ramen-
markt van Europa (325.000 ton volume
per jaar) met de komende decennia
nog flink wat groeipotentieel. Pimas
beschikt over twee productievestigin-
gen: de grootste in Gebze (Turkije),
maar er is er sinds 2007 ook een in
Rostov-on-Don (Rusland). Rusland is
de grootste pvc-ramenmarkt van
Europa (370.000 ton volume per jaar)
en Deceuninck is daar ook al zowat
een decennium actief. Het voegt de
merknaam Enwin toe aan het produc-
tassortiment. 
Bij vergelijkbare consolidatiekring

is er 8,7% omzettoename, toch een

mooi resultaat. Met dank aan Noord-
Amerika met een volumegroei van
20%, toch wel de uitblinkende regio.
De strategische overname van Pimas
had vorig jaar ook wel tot gevolg dat
een kapitaalverhoging van 50 miljoen
EUR via een private plaatsing werd
doorgevoerd. Die liet Gramo bvba, de
holding gecontroleerd door Francis
Van Eeckhout, een Belgische onder-
nemer in bouwmaterialen, toe om refe-
rentie-aandeelhouder te worden, met
meer dan 20% van de aandelen in
bezit. Holding Sofina deed ook mee
en behield zo een belang van 17,5%. 
Vorig jaar was geen evident jaar voor

Deceuninck. De thuismarkten in West-
Europa presteren zwak vanwege de
lage economische groei. Vooral de
Franse woningbouwmarkt is een bron
van achteruitgang. Maar zelfs Duits-
land, dat Deceuninck rekent tot Cen-
traal- en Oost-Europa, heeft te kampen

met een verzwakkende woningbouw-
markt. En dan hebben we het voor die
regio nog niet over Rusland gehad.
De groei komt in de eerste plaats van
de Angelsaksische landen (Verenigde
Staten en het Verenigd Koninkrijk) en
Turkije en andere emerging markets.
Tenminste als we in lokale munt reke-
nen. In Brazilië nam Deceuninck zijn
lokale verdeler van raamprofielen
Althera over, waardoor het filiaal
Deceuninck do Brazil werd opgericht. 
Vorig jaar bedroeg de omzet 552,8

miljoen EUR of +3% ten opzichte van
de periode januari-december 2013
(+0,8% zonder Pimas-acquisitie). De
bedrijfskasstroom (ebitda) zakte met
25,5%, tot 35,3 miljoen EUR, en de
bedrijfswinst (ebit) zelfs met bijna 40%,
tot 14,3 miljoen EUR. Het dividend
werd behouden op 0,02 EUR bruto
per aandeel. �

Conclusie 
Het Deceuninck-aandeel is een beetje

hersteld sinds het begin van het jaar,
maar blijft een duidelijke achterblijver,
met een zeer redelijke waardering, met
ratio’s zoals de ev-ebitdaverhouding
(ondernemingswaarde tegenover
bedrijfskasstroom) van iets meer dan
7 voor 2015, de koers-omzetverhou-
ding van 0,3 en de koers-boekwaar-
deverhouding van 0,9. Vandaar het
blijvend positieve advies. Al kan het
best nog wat geduld oefenen zijn alvo-
rens het aandeel beter dan het markt-
gemiddelde scoort.

4

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

INSIDE BELEGGEN 9 JUNI 2015
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VOEDING

Greenyard Foods

Na een zeer sterke eerste jaar-
helft presenteerde de verwer-
ker van groenten, fruit en

gebruiksklare bereidingen, wat min-
dere cijfers over de tweede jaarhelft
(tot 31 maart). De groepsomzet
bedroeg 337,8 miljoen EUR (+3,1%),
om op jaarbasis uit te komen op 635,4
miljoen EUR (+2%). De jaaromzet in
de diepvriesafdeling (Pinguïn) steeg
met 1,1%, tot 414,1 miljoen EUR, dank-
zij een betere tweede jaarhelft (+3,6%).
Bij de conservenafdeling Noliko zien
we een mooie omzetstijging met 3,7%,
tot 221,2 miljoen EUR. 
Minder positief was de evolutie van

de recurrente bedrijfskasstroom
(rebitda). De sterke eerste jaarhelft 
– rebitda +62,4%, tot 39 miljoen EUR
– kreeg geen vervolg in de tweede
jaarhelft, met als gevolg een daling
van de rebitda met 3,9 miljoen EUR 
(-14,1%), tot 23,5 miljoen EUR, een
daling van de rebitda-marge van 8,4
(Pinguïn 6% en Noliko 13,1%) naar
7% (4,3% en 12,5%). De rebitda nam
op jaarbasis wel puik toe, met 21,6%,
tot 62,6 miljoen EUR, waardoor de
rebitda-marge steeg van 8,3% (6,4%
en 11,9%) naar 9,8% (8,1% en 13,1%).
Dat resulteerde in een nettowinst van
10,8 miljoen EUR of 0,64 EUR per aan-
deel, tegenover een recurrent nett-
overlies in 2013/2014 van 3,5 miljoen

EUR. De schuldpositie steeg met 14,4
miljoen EUR, tot 257 miljoen EUR
(netto 236 miljoen EUR). 
Intussen zijn de plannen voor het

samengaan van Greenyard Foods met
Univeg Group en Peatinvest rond. De
Europese Commissie gaf groen licht
en op 19 juni wordt het fusieproject
ter goedkeuring voorgelegd op een
buitengewone aandeelhoudersverga-
dering. Univeg is een niet-beursgeno-
teerde wereldspeler in verse groenten
en fruit, met 3,26 miljard EUR omzet
en 78 miljoen EUR rebitda in 2014, ter-
wijl Peatinvest een topvijfspeler is in
Europa als producent van potgrond,
met vorig jaar 65 miljoen EUR omzet
en 9 miljoen EUR rebitda. 
Hein Deprez is controlerend hoofd-

aandeelhouder in de drie bedrijven:
46,1% van de aandelen van Greenyard
Foods, 52,1% van Univeg en 95% van
Peatinvest. Via de uitoefening van

bestaande warrants door de Gimv
volgt eerst een kapitaalverhoging van
25,6 miljoen EUR (2,5 miljoen nieuwe
aandelen; nieuwe totaal 18,9 miljoen
aandelen). De inbreng van Univeg en
Peatinvest zal gebeuren via de uitgifte
van 25,5 miljoen nieuwe aandelen,
waardoor het totaal aantal aandelen
zal stijgen naar 44,4 miljoen. De
bestaande aandeelhouders krijgen
42,5% van de fusiegroep in handen,
tegenover respectievelijk 49,6% en
7,9% voor de aandeelhouders van
Univeg en Peatinvest. 
De fusiegroep zou in 2014 een omzet

van 3,9 miljard EUR hebben gereali-
seerd, met een rebitda van afgerond
150 miljoen EUR (42% via Greenyard,
52% via Univeg en 6% via Peatinvest),
of een rebitda-marge van 3,8%. Er werd
gelukkig dus rekening gehouden met
het significante verschil in rendabiliteit
tussen Greenyard Foods (9,8%) en Uni-
veg (2,4%). Een ander heikel punt zijn
de vele schulden bij Univeg, waardoor
de schuldpositie van de fusiegroep zal
aanzwellen tot ongeveer 617 miljoen
EUR (347 miljoen EUR afkomstig van
Univeg), en netto 475 miljoen EUR. �

Conclusie
CEO Marleen Vaesen wacht de uit-

daging om de rendabiliteit van de
nieuwe fusiegroep op te krikken. We
vinden dat, na de forse stijging van
Greenyard Foods, hierop al een te fors
voorschot is genomen. Vandaar de
adviesverlaging. 

Belgische aandelen

Advies: verkopen 
Risico: gemiddeld
Rating: 3B

9 JUNI 2015 INSIDE BELEGGEN
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ENERGIE

Seadrill

De sector van de verhuurders
van olieboorinstallaties op zee
(offshore) heeft het zwaar te

verduren. Het Noorse bedrijf Seadrill,
een absolute wereldtopper in de sector,
ontsnapte niet aan het bloedbad dat
werd veroorzaakt door de ingestorte
olieprijs. Ondanks een herstel van 40%
sinds het dieptepunt in maart noteert
het aandeel 70% lager dan twaalf
maanden geleden. Dankzij forse kos-
tenbesparingen boekte het bedrijf in
het eerste kwartaal een beter dan ver-
wachte nettowinst van 0,86 USD per
aandeel (analistenconsensus was 0,63
USD per aandeel). Toch daalde de
koers van het aandeel, nadat de top-
man had gewaarschuwd dat de markt-
omstandigheden ook in 2016 nog zeer
uitdagend zullen blijven. 
Seadrill breidde de voorbije jaren

zijn vloot fors uit, van 31 platforms
eind 2009 naar 51. Bovendien zijn er
nog 15 installaties in aanbouw. Het
resterende kostenplaatje daarvoor
bedraagt 4,3 miljard USD. Daarnaast
vervallen in 2015 en 2016 voor 1,3 mil-
jard USD leningen, en moeten 1,8 mil-
jard USD afbetalingen worden gedaan.
Dat verklaart meteen de drastische
beslissing van november 2014 om het
royale dividend (4 USD per aandeel
op jaarbasis) volledig te schrappen.
Ondanks het opschuiven van het ople-

veringsschema van negen platforms
(tussen vier en twaalf maanden) wor-
den in 2015 nog tien platforms opge-
leverd, drie in 2016 en twee in 2017.
Er wordt nog onderhandeld om bij-
komende opleveringen uit te stellen. 
Met uitzondering van de West Mira

– die vanaf september 2015 begint aan
een contract van vijf jaar – heeft geen
enkele van de nieuwe platforms name-
lijk al een contract op zak. Bovendien
lopen de komende twaalf maanden
de contracten af van zeventig
(ultra)diepwaterplatforms, op een
totaal van 240. Seadrill zag het voorbije
semester drie platforms zonder werk
vallen, en dit jaar vervalt het contract
voor vijf ultradiepwaterplatforms en
vier hooggespecialiseerde jack-ups
(installaties voor ondiepe wateren).
In 2016 zijn dat er respectievelijk vijf
en acht. 
Positief voor de jonge vloot van Sea-

drill is dat steeds meer oudere
(ultra)diepwaterplatforms in de sector
definitief worden geschrapt: veertien
in 2014 en al twaalf in 2015, het hoogste
niveau sinds begin van jaren negentig.
Die trend moet evenwel nog verster-
ken om het marktevenwicht te her-
stellen. Een aantal van de nieuwe plat-
forms van Seadrill was gereserveerd
voor een nieuw op te starten samen-
werkingsverband tussen dochter
North Atlantic Drilling en het Russi-
sche Rosneft. 
Helaas doorkruisten de sancties die

de westerse landen vorig jaar oplegden
aan Rusland deze plannen. Het tumult
bij de Braziliaanse oliereus Petrobras
noodzaakte Seadrill in februari tot het
schrappen van twee contracten (totale
waarde 1,1 miljard USD) uit het order-
boek, dat op 31 maart 15,7 miljard USD
bedroeg. Beter nieuws was er in
Mexico met de oprichting van SeaMex:
een joint venture met Fintech Advisory
Inc, waarin zes jack-ups van Seadrill
werden ondergebracht. �

Conclusie
Tegen 5,2 keer de verwachte winst

2015, 0,7 keer de boekwaarde en een
ondernemingswaarde van 6,6 keer de
verwachte bedrijfskasstroom 2015
verrekent het aandeel van Seadrill een
langdurige crisisperiode. We verhogen
evenwel het risicoprofiel, gezien de
onzekerheden over het nieuwbouw-
programma. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

INSIDE BELEGGEN 9 JUNI 2015
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GRONDSTOFFEN

Barrick Gold

Barrick Gold, met hoofdzetel in
Canada, is gemeten naar de
productievolumes de grootste

goudproducent ter wereld. De groep
beschikt over een vrij lage kostenstruc-
tuur in vergelijking met de meeste sec-
torgenoten. De achilleshiel van Barrick
is de hoge schuldpositie. Op het einde
van het eerste kwartaal had Barrick
2,26 miljard USD in kas, maar daar
stond een langetermijnschuld van 12,6
miljard USD tegenover. De netto-
schuldpositie (10,3 miljard USD) komt
ongeveer overeen met het eigen ver-
mogen van de groep. 
Toch is er niet onmiddellijk gevaar

dat Barrick in financiële problemen
zal komen. Vooreerst zijn de terugbe-
talingen sterk in de tijd gespreid. Zo
moet tegen 2017 van de totale uit-
staande schuld slechts 900 miljoen
USD worden terugbetaald. Daarnaast
maakte het management bekend dat
het dit jaar de schuldpositie met 3 mil-
jard USD wil verlichten. Daarbij wil
het mijnbedrijf zich operationeel con-
centreren op de gebieden met de laag-
ste productiekosten. In de praktijk
gaat het om de Amerikaanse staat
Nevada en de Andes-regio in Zuid-
Amerika. 
De andere activa komen dus alle-

maal in aanmerking voor verkoop. Zo
werd al de Cowal-mijn in Australië

voor 550 miljoen USD verkocht aan
het Australische Evolution Mining.
Kalgoorlie, de joint venture met
Newmont Mining, is nu het enige
overgebleven actief van Barrick in
Australië. Daardoor kan ook het bij-
kantoor in Perth worden gesloten, wat
extra besparingen in overheadkosten
oplevert. Het Chinese staatsbedrijf
Zijin Mining kocht de helft van de Por-
gera-joint venture in Papoea-Nieuw-
Guinea voor 298 miljoen USD. De ver-
koop van Cowal en de participatie in
Porgera zal dus ongeveer 848 miljoen
USD opleveren, wat nog lang niet vol-
doende is. Daarom wordt ook een
minstens gedeeltelijke verkoop van
de Zaldivar-kopermijn in Chili over-
wogen. Een verkoop van de helft zou
ongeveer 1 miljard USD moeten
opbrengen, een volledige verkoop in
de buurt van het dubbele. 
De Lumwana-kopermijn in Zambia

genereert opnieuw positieve kasstro-
men en staat voorlopig niet te koop.
Barrick beschouwt het belang van 64%
in Acacia Mining (het vroegere African
Barrick Gold of ABG) als een niet-kern-
actief dat bij een goed bod dus ook de
groep mag verlaten. De operationele
prestatie van Acacia is de jongste
kwartalen overigens sterk verbeterd. 
Om kosten te besparen, worden ook

de kapitaaluitgaven verder verlaagd
(-200 miljoen USD), terwijl ook de
administratieve kosten omlaag moe-
ten. Barrick wil in de toekomst ook
meer joint ventures afsluiten om het
operationele en financiële risico van
bepaalde projecten te kunnen delen.
De groep produceerde in het eerste
kwartaal 1,39 miljoen ounce goud. De
aangepaste nettowinst kwam uit op
62 miljoen USD. De productieprog-
nose voor het volledige boekjaar
bedraagt 6,2 tot 6,6 miljoen ounce goud
tegen een gemiddelde productiekost-
prijs van 860 tot 895 USD. �

Conclusie
Barrick Gold voegt de daad bij het

woord en maakt snel werk van de
beloofde schuldenafbouw. We gaan
er bovendien vanuit dat de zwaarste
afschrijvingen die de groep de voorbije
jaren in de rode cijfers duwden intus-
sen achter de rug liggen. Vanwege de
hoge reserves (93 miljoen ounce) en de
lage waardering (1,3 keer de boek-
waarde) blijven we positief voor het
aandeel.

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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Zoals voorspeld verliep de voor-
bije week chaotisch. De leden
van de trojka weken geen

duimbreed af van hun standpunten
en de Griekse regering bleef haar visie
verdedigen. Ze kon moeilijk anders.
Alles was nochtans beloftevol gestart.
Op 27 mei, tijdens de bijeenkomst

van de leden van de trojka in Dresden,
had de voorzitster van het Internati-
onaal Monetair Fonds (IMF), Christine
Lagarde, Griekenland drie weken uit-
stel gegund. Het is dus niet Grieken-
land dat erom gevraagd heeft, zoals
overal te lezen staat, maar een doel-
bewuste geste vanwege het IMF om
de onderhandelingen meer tijd te gun-
nen. Het was dus absoluut geen ver-
rassing en nog minder een ongewone
zet vanwege Griekenland om de ver-
daging te aanvaarden.

Te nemen of te laten
Vorige week maandag pakte de

Griekse regering uit met haar plannen.
Een document van 47 bladzijden
bevatte alle maatregelen die het schier-
eiland in de komende jaren wil invoe-
ren. Alles gestaafd door becijferde
tabellen, nauwkeurige tijdschema’s
en procedures. De trojka negeerde
echter het document. Ze kwam vorige
donderdag met haar document van
vier bladzijden naar voren, met de

gebruikelijke IMF-visie, zonder reke-
ning te houden met de politieke toe-
stand in het land, noch met de breek-
punten die de Griekse regering sinds
haar aanstelling als rode draad han-
teert. De trojka gaf verder aan dat het
voorstel te nemen of te laten was.
Structurele hervormingen geëist

door de schuldeisers kunnen onmo-
gelijk van de ene dag op de andere
worden uitgevoerd. En het is niet door
belastingen te verhogen en sociale
tegemoetkomingen te beperken dat
ze de koopkracht van de bevolking
zullen herstellen. De geraamde bespa-
ringen zijn dus allemaal met de natte
vinger becijferd, langs beide kanten.
Er moet dus naar de haalbaarheid en
de coherentie van de voorgestelde
maatregelen gekeken worden. En in
dat opzicht blijken de Griekse voor-
nemens minstens even geloofwaardig
als die van de trojka.

Rake klappen
De verrassende uitlating van de

voorzitter van de Europese Centrale
Bank (ECB), Mario Draghi, bleef ook
niet onopgemerkt. Hij verkondigde
tijdens zijn maandelijkse persconfe-
rentie vorige woensdag dat de liqui-
diteitstekorten eigen zijn aan de lage
rentetoestand, zelf teweeggebracht
door de monetaire expansie van de

ECB. De marktoperatoren wisten niet
precies wat de voorzitter daarmee
bedoelde. Was dat nu kritiek of moes-
ten ze het als een voldongen feit inter-
preteren? Hoe dan ook, de obligatie-
koersen binnen de eurozone kelder-
den ogenblikkelijk. De instorting was
het felst voelbaar bij het langetermijn-
papier dat meer dan 10% verloor, het
Oostenrijkse verloor in een klap meer
dan 19%. 
De omwenteling bleek zo verras-

send te zijn dat ze alle obligaties in
de gevestigde munten trof. Behou-
dens enkele dubieuze debiteuren
gaven alle vooraanstaande emittenten
heel wat terrein prijs. Het aantal
dalende stukken overtrof de stijgende
in een verhouding van gemiddeld 
1 tegenover 20. Met als logisch gevolg
dat alle renteschalen resoluut
opwaarts ontwikkelden, met een
lichte verstrakking bovenop. De bewe-
ging overschreed vaak de 20 basis-
punten (0,2%).

Dringende oplossing
De regeringsleiders van de G-7 die-

nen dringend een oplossing te vinden
voor de Griekse crisis. Het gaat niet
alleen om de euro en de Europese
unie, maar nog meer om de geloof-
waardigheid van de internationale
instellingen, de solidariteit tussen de

Obligaties

Zenuwachtigheid troef



99 JUNI 2015 INSIDE BELEGGEN

zogeheten democratische landen en
het behoud van eensgezindheid tus-
sen de volkeren. Zonder vooruitgang
zijn de gevolgen gewoonweg niet te
overzien.
De komende week belooft nog cha-

otischer te zullen verlopen. De ont-
wikkeling van de rentetarieven zal
bepalend zijn. Technisch hebben ze
weinig reden om verder opwaarts te
klimmen, maar de markt wordt geteis-
terd door een liquiditeitstekort. De
banken fungeren hoe langer hoe min-
der als markthouders, wat maakt dat
in het Angelsaksisch stelsel dat sinds
1986 veralgemeend werd, een note-
ring pas tot stand komt als er echt een
tegenpartij opdaagt in plaats dat de
markthouder daarvoor optreedt. Bok-
kensprongen zijn dus niet uitgesloten.
En de aanwezigheid van afgeleide
producten en structuren versterkt die
schommelingen.

Opmars euro
De hoopvolle uitkomst voor de

Griekse crisis tijdens de week en de
verrassende wending van de rente-
tarieven hebben de euro (EUR) flink
ondersteund. Zijn klim werd pas
tegen het einde van de week stopgezet
toen de werkgelegenheidscijfers uit

de Verenigde Staten gunstiger bleken
uit te komen dan verwacht. De dollar
(USD) moest echter 2,2% prijsgeven.
De Japanse yen (JPY) verloor nog
meer terrein nu men zich meer en
meer vragen begint te stellen over de
flagrante mislukking van de mone-
taire expansie daar. De yen kelderde
met 2,9%; het pond (GBP) daalde met
1,7%, zelfs de Zwitserse frank (CHF)
raakte 1,3% kwijt.
De hoogrentende munten toonden

even zware verliezen, net als de
grondstoffenmunten. Koploper was
de Russische roebel (RUB), geplaagd
door de opnieuw oplaaiende scher-
mutselingen in Oekraïne. Hij verloor
8,5%. De Zuid-Afrikaanse rand (ZAR)
verloor 4,1%, de Mexicaanse peso
(MXN) 3,5%, de Noorse kroon (NOK)
3,1%, de Turkse lira (TRY) 2,4%, de
Canadese dollar (CAD) 2,7%, de Aus-
tralische (AUD) 1,35% en de Nieuw-
Zeelandse (NZD) 2%.

Rentegevoelig
Obligaties zijn rentegevoelig. Hoe

langer hun looptijd, des te groter die
gevoeligheid. Zo zal de koers van de
dertigjarige lening op naam van de
Amerikaanse producent van schoon-
heidsproducten Estée Lauder (A2) in
USD sowieso 15,8% in de tegenover-
gestelde richting bewegen bij een
schommeling van 1% van de rente-
stand op lange termijn. De vijftien -
jarige nulcoupon vanRabobank (A+)
in MXN heeft een gevoeligheid van
5,26, wat overeenstemt met een
schommeling van 13,1% van het geïn-
vesteerde kapitaal.
In onzekere perioden is langeter-

mijnpapier uit den boze. De Belgische
programmamaker Studio 100 (zonder
rating) brengt een zevenjarige lening
uit in EUR die een puik succes oogst.
De kans is groot dat 90 miljoen of zelfs
meer opgehaald zal worden. De
lening brengt 2,37% meer op dan het
marktgemiddelde. Haar rating maakt
impliciet deel uit van de BB-kwaliteit.
En nu hopen dat Studio 100 succes-
volle programma’s blijft produceren
om financiële katers te vermijden.
Mercedes-Benz Australia/Pacific
(A-) in AUD is technisch correct, meer
niet. �

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

1

1

2

2

STUDIO 100 BRENGT 
EEN ZEVENJARIGE LENING

UIT IN EUR DIE VEEL SUCCES
OOGST.
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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
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