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Goud heeft de afgelopen jaren
niet of nauwelijks kunnen schit-
teren. Nadat de prijs ruim een

decennium was geklommen van 250
naar 1900 USD per ounce (31,1 gram),
kreeg het edelmetaal vooral in 2013
een stevige dreun (van 1800 naar 1200
USD). De dominante factor in de vor-
ming van de goudprijs is het monetaire
beleid van de centrale banken. De ver-
wachte ommekeer in het rentebeleid
in de Verenigde Staten heeft het goud
absoluut geen goed gedaan. Het Ame-
rikaanse werkgelegenheidsrapport is
dan ook het meest bepalende nieuws-
feit van de maand.
Het banenrapport van mei was een

stuk beter dan verwacht en zet de goud-
prijs onder druk. Als het rapport tegen-
valt of er zijn andere Amerikaanse indi-
catoren die minder
zijn dan verwacht,
veert de goudprijs tel-
kens weer op. Voorlo-
pig houdt de bodem
van 2014 stand, omdat
de markt verwacht dat de Federal
Reserve behoedzaam zal omspringen
met renteverhogingen.
De Belgische belegger moet echter

vooral kijken naar de goudprijs in euro
(EUR). En dat is de voorbije maanden
een positiever verhaal. Precies omdat
de Europese Centrale Bank (ECB) pas
sinds begin dit jaar volop de kaart van
de kwantitatieve versoepeling (QE)
heeft getrokken. In januari sprong de
goudprijs van 950 naar 1150 EUR per
ounce. Vandaag is nog de helft van die
stijging (dus ongeveer 10%) over, ter-
wijl de goudprijs in USD ongeveer sta-
biel tegenover begin dit jaar. 

Hefboomwerking
Op korte termijn is de grootste bedrei-

ging voor de financiële markten een

crisis rond Griekenland. Een Grieks
bankroet en een vertrek uit de eurozone
zouden minstens een tijdelijke boost
aan de goudprijs in EUR geven. We
blijven dan ook het goud als verzeke-
ringspremie van het vermogen aanbe-
velen. Op de eerste plaats fysiek goud.
Voor wie dat allemaal te veel gedoe
vindt, is er het alternatief van de tracker
op de goudprijs (Gold Bullion Secu-
rities bijvoorbeeld).
Maar de goudmijnen zijn de voorbije

drie à vier jaar nog veel meer afgestraft
dan de goudprijs zelf. Terwijl het edel-
metaal ruim een derde verloor, speelde
de gemiddelde goudmijn ruim twee
derde van zijn beurswaarde kwijt. Dat
zien we aan de koersevolutie van de
bekendste tracker op goudmijnen, de
Market Vectors Goldminers (Isin-code

US57060U1007). Die
goudmijntracker, met
ticker GDX,wordt uit-
gegeven door de ETF-
specialist Van Eck Glo-
bal en noteert sinds

mei 2006 op de NYSE Arca. Hij steekt
met kop en schouders boven de andere
goudmijntrackers uit. Op dit moment
heeft de tracker ongeveer 6 miljard USD
onder beheer. De bedoeling is zo dicht
mogelijk de NYSE Arca Gold Miners-
index te volgen. De vijf belangrijkste
posities van de tracker zijn Goldcorp
(6,9%), Barrick Gold (6,6%), Newmont
Mining (6,4%), Newcrest Mining
(5,25%) en Agnico-Eagle Mines (5,2%). 
De royalty- of streamingbedrijven

die als alternatief kunnen gelden, zoals
Franco-Nevada (5,0%) en Silver Whe-
aton (4,7%), zitten qua gewicht ook
nog in de top tien van de grootste par-
ticipaties in GDX. Goud en goudmijnen
lijken ons aan een lang uitbodemings-
proces bezig. Zodra zo’n proces is afge-
rond, kan het snel gaan. �
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D e jongste signalen in de
Griekse saga blijven verwar-
rend en tegenstrijdig. Feit is

dat er nog lang geen akkoord is, dat
de deadline dichterbij komt en dat
de zenuwachtigheid toeneemt. Tot
nader order blijven we bij ons stand-
punt dat de voorjaarscorrectie een
gezonde, maar tijdelijke correctie is
en dat we later dit jaar nog hogere
toppen gaan zien in Europa en wel-
licht ook elders.

LafargeHolcim: fusie in juli 
Na goedkeuring door de buitenge-

wone algemene vergadering in mei
en door het controleorgaan van de
Franse beurs (Autorité des Marchés
Financiers, AMF) is sinds 1 juni en tot
en met 3 juli (25 verhandelingsdagen)
het formele bod van Holcim op
Lafarge van start gegaan. Daarmee
kwam er een happy end aan een fusie-
proces dat ruim een jaar in beslag heeft
genomen en niet zonder slag of stoot
is gegaan. Gezien het om het nummer
één en twee van de wereld in de
cementindustrie gaat, waren er flink
wat uitdagingen voor de mededin-
gingsautoriteiten. Maar dat proces is

constructief en zonder grote proble-
men verlopen. 
Moeizamer waren de perikelen met

fusiepartner Holcim. Enige tijd gele-
den wilden de Zwitsers niet meer
weten van Lafarge-topman Bruno
Lafont als CEO van het fusieproject
LafargeHolcim. Bovendien wensten
ze andere ruilverhoudingen doordat
Lafarge het afgelopen jaar minder
presteerde dan Holcim. Om het fusie-
project te redden, dienden de Fransen
in te binden en de oorspronkelijke
fusie van gelijken (1 voor 1) werd aan-
gepast naar 0,9 aandelen van Holcim

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index

Lafarge gaat in op fusiebod Holcim

Sinds 1/1/2015 Sinds 1/1/2014
+15,1% +19,3%
+8,8% +15,2%

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

Aankoop: we kopen 550 aandelen Peabody Energy bij tegen maximaal 3,10 USD;  
Verkoop: -
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per aandeel van Lafarge. Met boven-
dien de aanstelling van Eric Olsen als
CEO van LafargeHolcim in plaats van
Bruno Lafont, die als troostprijs samen
met Wolfgang Reitzle (de CEO van
Holcim) het co-voorzitterschap van
de raad van bestuur van de fusiegroep
krijgt.
Het groene licht voor de fusieope-

ratie betekent dat onze 50 aandelen
Lafarge worden omgezet in 45 aan-
delen Holcim. Daarmee zal de fusie
LafargeHolcim in juli bezegeld zijn.
Aangezien de positie beperkt is en we
geloven in het fusieproject, zullen we
dan bekijken of we de positie kunnen
uitbreiden (rating 1B). 

Peabody Energy: 
positieverhoging
Het heeft een reden dat het thema

‘energie’ het kleinste gewicht in de
voorbeeldportefeuille heeft. De val
van de olieprijs zet ook de prijzen van
andere energievormen onder druk.
Alleen lijkt het zo te zijn dat we het
dieptepunt in de olieprijs al hebben
gezien en zijn de waarderingen in de
energiesector bijzonder laag. 
Dat laatste geldt zeker voor Peabody

Energy. De grootse steenkoolprodu-

cent van Noord-Amerika noteert
amper nog tegen de waarde van de
gronden en de terreinen. Hoewel we
het risico niet mogen uitsluiten, ver-

wachten we geen kapitaalverhoging.
Ook een herstel van de aardgasprijs
in de Verenigde Staten zit eraan te
komen en dat verbetert de concurren-

tiepositie van steenkool. Vandaar dat
we onze positie verhogen. Opgelet:
enkel voor de actieve, risicobewuste
belegger (rating 1C). �

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 

� CMB: erg zwakke resultaten Q1; positie
aangevuld 

� Cosan: redelijke cijfers Q1; positie
aangevuld (update) 

� DSM: geruchten over nakend bod van
Duitse Evonik 

� Lafarge: fusiebod Holcim loopt tot en
met 3 juli (zie boven) 

� SABMiller: beter dan verwachte
jaarcijfers 

Energie
� Ganger Rolf: zeer degelijke cijfers eerste
kwartaal

� Peabody Energy: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille; positie wordt
aangevuld (zie boven) 

� PNE Wind: schrappen dividend weegt op
koers

� Uranium Participation: historisch hoge
onderwaardering; koersherstel verwacht

� Velcan:meevallende jaarcijfers; wachten
op verdere ontwikkelingen in India
(update)

Goud en metalen
� ArcelorMittal: teleurstellende prognose
2015 

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

� Market Vectors Gold Miners ETF:
goudprijs stabiliseert rond 1200 USD in
afwachting acties van de Federal
Reserve (zie p. 1) 

� Silver Wheaton: resultaten iets onder
verwachtingen 

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

Landbouw
� Asian Citrus: flink en onverwacht
koersherstel (zie p. 6) 

� Potash Corp.: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille 

� Suedzucker: positieve koersreactie op
jaarcijfers 2014-2015 

� Syngenta: volgens The New York Times
blijft Monsanto bij bod van 449 CHF per
aandeel (update) 

� Tessenderlo: heeft aantal grootbanken
gemandateerd voor een openbare
obligatie-uitgifte (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 

� 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 

� 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)

WE GELOVEN 
IN HET FUSIEPROJECT

LAFARGEHOLCIM.



TECHNOLOGIE

Real Dolmen

RealDolmen publiceerde eind
vorige maand de cijfers van het
gebroken boekjaar 2014-2015,

de twaalf maanden tot eind maart. De
voormalige Colruyt-dochter had een
erg zwakke eerste jaarhelft (april tot
oktober 2014), waardoor de beleggers
terug met de voeten op de grond wer-
den gezet. Zij hadden de koers tijdens
het eerste halfjaar flink in de hoogte
gejaagd in anticipatie op een herstel
van de winstgevendheid, die er echter
niet kwam. Uit het jaarrapport bleek
namelijk dat de tweede jaarhelft een
stuk beter was, zij het op zich niet vol-
doende om de zwakke start te com-
penseren. De jaaromzet over 2014-2015
steeg met 1,8%, tot 223,5 miljoen EUR,
waarbij de tweede jaarhelft (+2,1%)
net iets beter was dan de eerste
(+1,5%). 
De grootste vooruitgang werd

gemaakt in het domein van de winst-
gevendheid. De recurrente operatio-
nele winst of rebit daalde op jaarbasis
van 11,8 naar 8,5 miljoen EUR, waar-
door ook de marge terugliep van 5,4
naar 3,8%. Het verschil tussen de eer-
ste en de tweede jaarhelft was echter
bijzonder groot. Waar de winstmarge
in de eerste jaarhelft nog bleef steken
op amper 1,4% was dit in het tweede
semester al opgelopen naar 5,9%. De
toename viel met name toe te schrijven

aan Business Solutions, de kleinste
afdeling van de groep. In die divisie
bouwt RealDolmen eigen software-
toepassingen voor derden. De omzet
van Business Solutions daalde met
1,3%, tot 41,2 miljoen EUR, maar in
de tweede jaarhelft was er wel een
positieve rebit-marge van 4,5%, tegen-
over nog -6,7% in de eerste jaarhelft.
De omzetgroei van de afdeling zou
dit boekjaar beperkt blijven, maar de
marges zouden zich wel verder her-
stellen. 
De afdeling Professional Services is

de grootste van de groep. Die zag de
omzet met 2,4% dalen, tot 101,3 mil-
joen EUR. Ook hier daalde de rebit-
marge door een tegenvallende eerste
jaarhelft naar 8,5%. Ongeveer de helft
van de omzet van deze afdeling komt
uit de bouw en het beheer van data-
centers. RealDolmen zag vorig jaar
een lagere vraag naar diensten voor

datacenters, onder meer door het suc-
ces van publieke aanbieders van
cloud-diensten zoals Google en Ama-
zon. Infrastructure Products (omzet
+9,6%, marge 4,3%) deed het goed
maar het management ziet omzet en
marges in het lopende boekjaar wel
afnemen. 
Door herstructureringskosten en las-

ten verbonden aan de verkoop van de
Franse activiteiten daalde de netto-
winst naar een schamele 0,5 miljoen
EUR, tegenover nog 9 miljoen EUR
een jaar eerder. Het belangrijkste
nieuws was dat RealDolmen terug
met het uitkeren van een dividend zal
aanknopen. RealDolmen zal 1,5 mil-
joen EUR uitkeren, wat overeenkomt
met ongeveer 30% van de bedrijfs-
winst en 0,29 EUR per aandeel. De IT-
groep had op het einde van het boek-
jaar een nettokaspositie van 13 miljoen
EUR. De rebit-marge op groepsniveau
zal dit jaar opnieuw rond 5% schom-
melen. �

Conclusie
De tweede jaarhelft was voor de
winstgevendheid een stuk beter dan
de eerste en RealDolmen werd daar-
voor op de beurs ook beloond. Het
dividend is eveneens een opsteker, al
is een brutorendement van 1,4% op
zich onvoldoende reden om het aan-
deel te kopen. Tegen 0,8 keer de boek-
waarde is het aandeel niet duur, maar
de groeiperspectieven lijken dan ook
beperkt.

4

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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ENERGIE 

Aker ASA

We misten begin dit jaar nipt
een aankoop van de Noorse
holding Aker ASA in de

voorbeeldportefeuille. We mikten
daarbij op het dubbele herstel van de
olieprijs en van de Noorse kroon
(NOK). Ondanks de recente terugval
staat de koers van Aker ASA intussen
ruim 20% hoger, inclusief het dividend
en het positieve wisselkoerseffect
(+5%). Momenteel bedraagt de netto
intrinsieke waarde (NAV) 267 NOK
per aandeel, wat een hoge onderwaar-
dering van de beurskoers van 37%
inhoudt. 
De crisis in de olie- en gasindustrie

heeft uiteraard een belangrijke invloed
op Aker ASA, aangezien 42% van de
bruto-activawaarde van 26,3 miljard
NOK op 31 maart bestond uit parti-
cipaties gerelateerd aan de olie- en
gasindustrie. Tot september 2014 lag
die verhouding overigens steeds
boven de 50%. De holding is opge-
splitst in financiële en industriële
belangen. Op 31 maart vertegenwoor-
digden de financiële belangen 29%
(7,7 miljard NOK; +0,2 miljard NOK
tegenover eind vorig jaar) van de
bruto-activawaarde. Naast 3,3 miljard
NOK cash bevatten die voor 1,8 mil-
jard NOK deelnemingen in American
Shipping Company (olietankerrederij)
en Aker Philadelphia Shipyard (sche-

penbouwer), 2 miljard NOK investe-
ringen in niet-beursgenoteerde bedrij-
ven en 0,7 miljard NOK in een vast-
goedproject in Oslo. 
De industriële participaties zijn

typisch langetermijnengagementen
met meestal een controlebelang. In
volgorde van waarde gaat het om
Ocean Yield (scheepsvaart; 73%
belang, 27% van de industriële parti-
cipaties), Det Norske (olieproducent;
50% belang, 26%), Aker Solutions
(dienstverlening olie- en gasindustrie;
34,8% belang, 22%), Aker BioMarine
(krillvangst; 99% belang, 9%), Havfisk
(visvangst; 73,2% belang, 7%), Akastor
(vorig jaar afgesplitst van Aker Solu-
tions; 34,5% belang, 7%) en Kvaerner
(dienstverlening olie- en gasindustrie;
28,7% belang, 2%). Het totale belang
in die zeven industriële belangen steeg
sinds begin 2015 met 2,5 miljard NOK,
waarvan Det Norske (+1,3 miljard

NOK) en Ocean Yield (+1,1 miljard
NOK) het leeuwendeel aanleveren. 
Vooral Det Norske boekte vorig jaar

een kwantumsprong door de over-
name van de Noorse olieactiviteiten
van Marathon Oil Corp. Intussen is
het bedrijf voldoende gefinancierd om
haar participatie in de ontwikkeling
van Sverdrup – de grootste olievondst
in de Noorse wateren sinds 1974; ver-
wachte eerste productie eind 2019 –
te verzekeren. Aker ASA verlaagde
voor het eerst sinds 2009 het brutodi-
vidend, van 13 naar 10 NOK per aan-
deel. Een logisch gevolg van de divi-
dendpolitiek die een jaarlijks dividend
tussen 2 en 4% van de (NAV) voor-
opstelt (4,1% in 2015, tegenover 3,9%
in 2014). Bovendien, en voor het eerst,
was er de mogelijkheid om 50% van
het dividend te laten uitbetalen in aan-
delen met 10% korting. De referentie-
aandeelhouder Kjell Inge Roekke
tekende volledig in op deze optie en
vergrootte zo zijn participatie van 67,8
naar 68,2%. �

Conclusie
Aker ASA noteert tegen 1,2 keer de
boekwaarde en de korting op de netto
intrinsieke waarde is toegenomen tot
een zeer aantrekkelijke 37%. We zijn
ervan overtuigd dat hoofdaandeel-
houder Roekke op vinkenslag zit om
de gediversifieerde Noorse holding
versterkt uit de crisis te loodsen. Het
aandeel blijft in de Inside Selectie. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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LANDBOUW

Asian Citrus

Het is een magere troost voor
beleggers die Asian Citrus al
enkele jaren in portefeuille heb-

ben, maar het aandeel van de grootste
Chinese sinaasappelproducent is de
jongste maanden bezig aan een spec-
taculaire remonte. De beweging is des
te opvallender, aangezien de negatieve
berichtgeving over het bedrijf helaas
blijft voortduren. Na een teleurstel-
lende eerste helft van het boekjaar
2014-2015 (afsluitdatum op 30 juni),
waarin een verlies werd geboekt van
235,3 miljoen Chinese renminbi (RMB;
inclusief een beperkte afwaardering
met 40 miljoen RMB van de biologi-
sche activa), was het uitkijken naar de
zomerproductie op de Hepu-plantage
(0,27 miljoen winter- en 0,97 miljoen
zomersinaasappelbomen). De produc-
tie staat er sinds twee jaar onder druk,
nadat de zomersinaasappelbomen er
werden getroffen door citruskanker.
De productie daalde hierdoor van
71.814 ton in 2012 naar 49.540 ton vorig
jaar. 
Dit jaar valt de productie veel forser

terug, tot 19.132 ton, onder invloed
van twee tyfoons die in juli en sep-
tember van 2014 veel vruchten bescha-
digden. De verkoopprijs zal bovendien
33% lager uitvallen. De groepspro-
ductie valt daardoor op jaarbasis met
34,1% terug, tot 130.125 ton. De

tyfoons hadden ook al de winterpro-
ductie op Hepu beknot – 7146 ton
tegenover 24.699 ton in 2013 – terwijl
de Xinfeng-plantage (1,6 miljoen win-
tersinaasappelbomen) de productie
zag teruglopen van 123.228 ton naar
103.847 ton, door een combinatie van
vorst in het voorjaar en extreme hitte
en droogte tijdens de oogstmaanden. 
Tot overmaat van ramp moest Asian

Citrus in april melden dat op Xinfeng
Huanglongbing (HLB; een bacteriële
plantziekte verspreid door insecten)
is vastgesteld op ongeveer 18% van
de bomen. HLB richtte in de Verenigde
Staten al belangrijke schade toe aan
sinaasappelplantages en sloeg nu dus
ook toe op Xinfeng en enkele omlig-
gende plantages in de Jiangxi-provin-
cie. Aangezien geïnfecteerde bomen
niet meer kunnen genezen, zijn in mei
ongeveer 300.000 bomen (op een totaal
van 1,6 miljoen bomen) gerooid. Een

nieuwe zware tegenslag, zeker gezien
het nog jonge profiel van Xinfeng
(gemiddelde leeftijd van tien jaar), die
al meteen een hypotheek legt op de
winterproductiecijfers voor het boek-
jaar 2015-2016, maar die ook het groei-
profiel van de plantage op langere ter-
mijn inperkt. 
De eerste productie op de derde

plantage van de groep – Hunan, vol-
geplant met 1,05 miljoen zomersinaas-
appelbomen en 0,75 grapefruitbomen
– is voorzien voor 2016. Hunan moet
tegen het eind van het decennium, en
ondanks alle tegenslagen, de groeps-
productie boven 330.000 ton kunnen
tillen, tegenover dus 130.000 ton dit
jaar. In de fruitverwerkingstak BPG
is de productie gestart in de nieuwe
productiefaciliteit waardoor de
komende jaren het jaarlijkse produc-
tievolume geleidelijk zal toenemen
van 60.000 naar 100.000 ton. �

Conclusie
We verwelkomen de ruime koersver-
dubbeling op enkele maanden tijd. De
waardering blijft desondanks uiterst
laag, tegen nauwelijks de kaspositie
en 0,3 keer de boekwaarde. Het is even-
wel duidelijk dat een fundamenteler
herstel tijd zal vergen. We behouden
het aandeel in de voorbeeldporte-
feuille, maar hameren nog eens op de
langere beleggingshorizon en het meer
dan gemiddelde risico. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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VRIJE TIJD

Compagnie des Alpes

Compagnie des Alpes werd in
1989 opgericht om skioorden te
exploiteren. De groep is eigenaar

van elf skigebieden en heeft een min-
derheidsbelang in vier andere oorden.
Daartoe behoren de wereldvermaarde
Franse skigebieden van La Plagne, Tig-
nes, Les Arcs, Méribel, Val d’Isère en
Avoriaz. Sinds 2001 is daar een tweede
dimensie bij gekomen: die van uitbater
van pretparken. In totaal gaat het om
twaalf pretparken, waaronder vooral
de Walibi-parken, en waarvan Com-
pagnies des Alpes doorgaans de meer-
derheidsaandeelhouder is. De afgelo-
pen maanden werden enkele parken
verkocht, waaronder het Dolfinarium
in het Nederlandse Harderwijk. Drie
parken bevinden zich in ons land:
Walibi Belgium (Waver), Aqualibi Bel-
gium (Waver) en Bellewaerde (Ieper).
De groep zocht onlangs ook verdere
internationale ontwikkeling met de
Grévin-musea (wassen beelden). Er
werden er al geopend in Montréal en
Praag en in juli wordt er een in Seoel
geopend. 
Vele jaren had de groep een groeipro-

fiel, maar dat is er de jongste jaren vol-
ledig uitgegaan. Het aantal bezoekers
aan de skistations is al enige tijd geen
sterk groeiverhaal meer. Bovendien zijn
door de opwarming van de aarde de
klimatologische omstandigheden veel

grilliger dan voorheen. Soms kampen
stations met weinig of geen sneeuw,
dan weer valt er op korte tijd te veel
sneeuw, zodat er lawinegevaar is. De
pretparken lijden dan weer onder een
laag consumentenvertrouwen door de
langdurige recessie in West-Europa.
Dat brengt minder bezoekers naar de
parken en drukt de uitgaven tijdens het
bezoek aan de parken. 
Het voorbije eerste semester van het

boekjaar 2014-2015 (boekjaar eindigt
op 30 september) heeft wel aangetoond
dat er inzake rendabiliteit sprake is van
beterschap. De groep heeft een strate-
gische denkoefening doorgemaakt,
waarbij de focus weer op rendabele
groei ligt. Enkele weken geleden raakte
bekend dat, ondanks de beperkte 2,2%
omzetgroei, tot 421,1 miljoen EUR, de
bedrijfswinst (ebit) met 16,8%, tot 89,8
miljoen EUR, was geklommen. Het
nettoresultaat maakte een sprong van

43,7 naar 50,5 miljoen EUR (2,08 EUR
per aandeel). Voor het boekjaar
2012-2013 werd het dividend nog
geschrapt, maar na de resultatenver-
betering in het afgelopen boekjaar kon
er opnieuw een dividend van 0,35 EUR
per aandeel (2,3% brutorendement) af
voor het boekjaar 2013-2014. 
Het werken op de kostenniveaus van

de pretparken begint dus zijn vruchten
af te werpen. Toch is daarmee de grote
ommekeer nog niet gerealiseerd en
blijft het Alpen-aandeel een zware ach-
terblijver. Over de afgelopen drie jaar
bracht het aandeel liefst 54% minder
op dan de CAC40-index. Positief is dan
weer dat het aandeel door de markt
nog niet echt is herontdekt en tegen
een zeer lage waardering noteert:
amper 0,6 keer de boekwaarde en
slechts 5 keer de verhouding tussen de
ondernemingswaarde (ev) en de
bedrijfskasstroom (ebitda). De ver-
wachte koers-winstverhouding van 15
weerspiegelt eerder de beperkte winst-
gevendheid. �

Conclusie
De eerste stappen in de richting van
het herstel van de rendabiliteit zijn
gezet. Het hervatten van de dividend-
uitkering is een vertrouwenwekkend
signaal. Er is sprake van koersherstel,
maar nog niet spectaculair, maar dat
kan er het komende jaar wel komen bij
een verdere verbetering van de resul-
taten. Het aandeel blijft in de Inside
Selectie. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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De afgelopen week verliep alweer
chaotisch. De Griekse saga kent
geen einde. Nu was het aan het

Internationaal Monetair Fonds (IMF)
om zijn ongeduld te uiten. De verte-
genwoordigers van het fonds hebben
de onderhandelingstafel verlaten. Al
wat Griekenland voorstelt, is waarde-
loos, zolang de regering de eisen van
het IMF niet naleeft. De Griekse rege-
ring krijgt dus geen keuze.
Wat wordt haar gevraagd? Enkele

bezuinigingsmaatregelen terstond in
te voeren, zoals een verlaging van de
pensioenuitkeringen die gepaard gaan
met een verhoging van de pensioen-
leeftijd, een verhoging van de btw-tarie-
ven en een hele reeks privatiseringen.
Daarnaast moeten een heleboel struc-
turele hervormingen doorgevoerd wor-
den. Dat allemaal moet de financiële
positie van het land verbeteren ten
behoeve van de schuldeisers. Met
andere woorden, het conventionele
recept van het IMF overal waar het
fonds optreedt.

Andere prioriteiten
Wat biedt de Griekse regering? Een

vereenvoudiging van het fiscale stelsel,
het optrekken van de lonen van de min-
der gegoeden, onder wie de gepensi-
oneerden, en een hele waaier structu-
rele hervormingen met de bedoeling
het regeringsapparaat efficiënter te

doen werken (minder corruptie en
cliëntelisme). Dat is allemaal nauw-
keurig becijferd. De prioriteiten ver-
schillen, net als de agenda. Geen van
beide partijen raakt akkoord over het
tijdsschema.
Voortdurend wordt erop gehamerd

dat de Grieken weinig tijd over hebben.
Eigenlijk is het precies andersom. De
schuldeisers hebben in dat kleine land
een ontembare tegenpartij gevonden.
En dat dulden ze niet. Om de eenvou-
dige reden dat ze hierdoor hun geloof-
waardigheid kunnen kwijtspelen. Ze
slagen er niet in om buiten het kader
te redeneren. Van het IMF bestaan bij-
voorbeeld al verschillende rapporten
en studies die de draagwijdte van
bezuinigingen ter discussie stellen.
Toch blijft het Fonds zijn suïcidale
recepten opleggen.
De Europese leiders zitten ook klem.

Wat Tsipras en zijn ploeg vragen, is
tijd om orde op zaken te zetten. Maar
dat wordt hen niet toegestaan. De Euro-
pese leiders verwijten hem en zijn ploeg
hun onkunde, zowel technisch als in
het omgaan met internationale instan-
ties. Ze denken dat ze politieke druk
op de Griekse regering kunnen uitoe-
fenen, maar vergeten altijd één zaak:
Griekenland heeft niets te verliezen.
Wat de regering ook beslist, erger kan
het niet worden. Haar vraag is: lijden
we lang en nutteloos of lang en hoop-

vol? Want lijden zal Griekenland hoe
dan ook.
Zenuwslopende tijden
Hoe langer deze crisis aansleept, hoe

onzekerder de toekomst van de Euro-
pese Unie wordt. Voor de beleggers
zullen de tijden uiterst zenuwslopend
verlopen. Dat de euro (EUR) hierdoor
zal kelderen, zal weinigen binnen
Europa beroeren. Het zal wel de devie-
zenoorlog aanwakkeren. De markten
zullen ook flink door elkaar worden
geschud. Niet alleen vanwege een
natuurlijke psychologische reactie op
de gebeurtenissen, maar nog meer
wegens een tekort aan liquiditeit. Die
zal het felst voelbaar zijn op de kapi-
taalmarkt.
De renteschalen zullen dus in bewe-

ging komen. De kans is echter klein dat
ze trendmatig opwaarts zullen glijden.
Door het gebrek aan verhandelbaar-
heid (liquiditeitstekort) zullen steeds
meer institutionele beleggers geneigd
zijn een deel van hun investeringen
door te schuiven, op zoek naar effecten
die vlotter verhandelbaar zijn en min-
der rentegevoelig. Dat kan de rentebe-
wegingen regelmatig in de war bren-
gen. 

Liquiditeitstekort
In normale omstandigheden treden

arbitrageanten op de markten op om
van tijdelijke onevenwichtigheden te
profiteren. Hun tussenkomst zorgt
ervoor dat de koersbewegingen geni-
velleerd worden. Hun interventies zijn
alleen mogelijk als de verhandelbaar-
heid op de markten efficiënt verloopt.
Hun tussenkomsten zijn tijdsgebonden.
Nu de banken, de hoofdmarkthouders
op de financiële markten, verzaken aan
hun verplichtingen om permanent een
tweerichtingsverkeer te waarborgen,
wat precies tot dat zogenaamde liqui-
diteitstekort leidt, kunnen zulke arbi-
trageverrichtingen niet langer doeltref-
fend plaatsvinden. Wat zich onvermij-
delijk zal uiten in forse bokkensprongen
in de noteringen. 
Voor de obligatiebeleggers worden

het onvoorspelbare tijden. Wie stukken
aanwierf met als doel kapitalisatie, dus

Obligaties

Spanningen lopen op



916 JUNI 2015 INSIDE BELEGGEN

mikkend op een steeds oplopend ren-
dement, krijgt bitter weinig oplossingen
voorgeschoteld. Het omruilen van stuk-
ken om het rendement op te krikken,
wordt onmogelijk. Het herbeleggen
van afgeloste stukken zal eveneens
worden bemoeilijkt door het gebrek
aan standvastige noteringen. Kwaliteit
zal voortaan een belangrijkere rol spe-
len. Het zijn de kwalitatief hoogstaande
effecten die zich het snelst zullen her-
stellen. Stukken waarvan men vaststelt
dat het verschil tussen vraag- en bied-
prijs ongestoord blijft toenemen, moe-
ten vermeden worden. Hetzelfde geldt
voor nieuwe uitgiften. 
Probeer steeds na te gaan hoe hun

grijzemarktprijzen ontwikkelen.
Meestal vertoeven ze boven hun inte-
kenprijzen, geruggensteund door de
banken belast met de plaatsing ervan.
Maar dan nog, als het verschil tussen
vraag- en biedprijs op de grijze markt
meer dan 0,5% bedraagt, is voorzich-
tigheid geboden.

Tijd in het voordeel
Voor de obligatiebeleggers die daar-

entegen het inkomstenstroom van hun
effecten benutten breken geweldige tij-
den aan. Tenminste als ze op de kwa-
litatief betere stukken mikken. Voor
hen speelt het rendement niet zozeer,
wel de couponopbrengsten. Met een

instorting van de koersen voor de boeg
zullen ze die couponopbrengsten moei-
teloos kunnen opvoeren. De tijd speelt
hoe dan ook in hun voordeel. Een aan-
koop komt pas in aanmerking als men
vermoedt dat de koersdaling ten einde
is gekomen. Maar hoe dan ook, beide
typen obligatiebeleggers moeten vanaf
nu uitsluitend met gelimiteerde koersen
werken. Zo niet worden zij de pineut
van de chaotische toestand.

Door de heersende onzekerheid is
het volume aan transacties op de kapi-
taalmarkt de afgelopen week drastisch
verminderd. Wat niet belette dat de
koersbewegingen fors opliepen. De
markt was resoluut dalend gericht,
maar de inzinking was minder uitge-
sproken dan de week voordien. Het
aantal dalende stukken overtrof alweer
de andere in een verhouding gaande
van 3 tot 20, naargelang de munt. De
Europese soevereine debiteurs hadden
het zwaar te verduren. Ook die van de
groeilanden moesten heel wat terrein
prijsgeven in dollar (USD), uitgezon-
derd Rusland, dat zowat overal her-
stelde. Alle obligaties in roebel (RUB)
boekten puike winsten, tegen de alge-

mene trend in.
Op de wisselmarkt schommelde de

EUR heen en weer naargelang de ver-
onderstelde vooruitgang in de Griekse
besprekingen. Hij eindigde de week
haast onveranderd tegenover de USD.
Het pond (GBP) klom 1% hoger. De
RUB won 1,6% en was samen met de
Canadese dollar (CAD) de beste per-
former van de week.

Weinig primair aanbod
De primaire markt heeft weinig te

bieden. Grupo Antolin (B1), de
Spaanse producent van auto-onderde-
len, brengt een lening uit via zijn Neder-
landse filiaal die 4,47% meer opbrengt
dan het marktgemiddelde. Wat niet
overdreven gul is, gelet op de bijzonder
zwakke kwaliteit van de emittent. Ter
informatie, de grijzemarktprijzen
bedroegen vorige vrijdag 100,98 en
101,42%. Let op, de lening is vervroegd
terugbetaalbaar (call) vanaf 2018 tegen
102,563%, een prijs die jaarlijks met
1,181% afneemt. De lening bevat ook
een zogenaamde spens-clausule die de
emittent toelaat om het stuk vervroegd
terug te betalen tot de calldatum tegen
een prijs die de obligatiehouder een
rendement garandeert dat 0,5% boven
die van de zevenjarige Bund uitkomt.
Tessenderlo Groupplant weldra een
uitgifte. �

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

1

2

2
1

VOOR BELEGGERS ZIJN HET
ZENUWSLOPENDE WEKEN.
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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: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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