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Terwijl alle ogen zijn gericht op
Griekenland, gebeurt ook een en
ander in het buurland Turkije. Het

is een land met gunstige perspectieven
op zeer lange termijn, want het heeft
een heel jonge bevolking (25% van de
bevolking is tussen 0 en 15 jaar) die snel
groeit (80 miljoen inwoners in 2013,
tegenover 12 miljoen een eeuw gele-
den). De Verenigde Naties classificeren
Turkije als een land met een hoge men-
selijke ontwikkeling. De Turkse eco-
nomie groeide vorig jaar met een kleine
3%. Turkije is lid van de club van de
G-20, de twintig belangrijkste econo-
mieën ter wereld en werd door Gold-
man Sachs in 2005 opgenomen in de
Next 11: de lijst van landen met zeer
beloftevolle perspec-
tieven, naast de
BRIC-landen.

Maar al een tweetal
jaren is er veel controverse rond Turkije.
Het lijkt alsof de Bosporus in brand
staat. Daarbij draait alles rond president
en ex-premier Recep Tayyip Erdogan,
ooit de hervormer en de inspirator van
het ‘Turkse groeiwonder’. Maar in het
decennium dat hij aan de macht is, is
hij vervallen tot een eigengereide poten-
taat, een zonnekoning die wordt omge-
ven met smeuïge corruptieverhalen,
en die een presidentieel regime pro-
beerde te installeren. 

Langetermijnkans 
Maar ook heel wat kiezers blijken de

fratsen van Erdogan en de regerende
AK-partij beu te zijn. Voor het eerst in
dertien jaar kon Erdogan niet zegevie-
ren. De AK-partij verloor bij de recente
parlementsverkiezingen zelfs de abso-
lute meerderheid en moet op zoek naar
een coalitiepartner. De financiële mark-
ten waren not amused. De Turkse lira
(TRY) zakte ten opzichte van de euro

(EUR) naar het laagste peil van het afge-
lopen decennium. Met 0,3215 TRY voor
1 EUR staan we op de helft van het
niveau van tien jaar geleden. Ook de
Turkse beurs heeft klappen gekregen.
De Borsa Istanbul 100-index zakte met
ruim 5% op de verkiezingsuitslag en
staat 6% lager dan begin dit jaar (80.530
punten, tegenover 85.720 begin 2015)
en zelfs 14% onder de piek van afge-
rond 93.200 punten eind mei 2013. 

Dat biedt kansen voor wie belegt op
een termijn van meerdere jaren. De erg
zwakke munt biedt kansen voor de
export. Daarnaast zijn de Turkse ban-
ken gezond en is de overheidsschuld
laag (40% van het bbp). Misschien nog
het belangrijkste is dat Turkse aandelen

tegen gemiddeld
amper 10 keer de ver-
wachte winst voor
2015 flink goedkoper

noteren dan de grote Europese aan -
delen (tegen 15 keer de verwachte winst
voor 2015).
Deceuninck haalt, na de overname

van Pimas vorig jaar, zowat een derde
van zijn omzet uit Turkije (zie ook stuk
IB24A). Maar er spelen uiteraard nog
andere factoren in de koersvorming.
Het gesloten en beursgenoteerde fonds
Turkish Investment Fund (9,7 USD;
NYSE met ticker TKF; ISIN-code
US9001451031) biedt wel de kans om
in te spelen op een herstel van de
Turkse beurs in de nabije of de verdere
toekomst. Het fonds noteert al sinds
1989 en wordt momenteel met een dis-
count van 8% ten opzichte van de
intrinsieke waarde verhandeld (NAV).
De piekkoers in 2013 was 15,1 USD.
Een afgeleid product is het Turkije
Certificaat (26,6 EUR; ISIN-code
NL0000458198), dat zich baseert op de
DJ Turkey Titans 20-index, de Bel-20
van de Turkse beurs zeg maar. �
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ENERGIE

Areva

Wat hebben we geluk gehad
in 2013-2014, toen we het
aandeel van Areva in de

voorbeeldportefeuille hadden. We
kochten het aandeel in de zomer van
2013, net voor de koers aan een klim
van 75% begon in ruim een half jaar
tijd. Nu blijkt dat we ook met de timing
van de verkoop veel geluk hebben
gehad. Want sinds de piek in februari
2014 in de buurt van 22 EUR ging het
aandeel door drieën in een jaar tijd.
Het ging van kwaad naar erger bij de
Franse nucleaire gigant – al is het een
reus op lemen voeten. 

De zwaar ontgoochelende jaarresul-
taten over 2014 waren het dieptepunt.
De vergelijkbare omzet bleek op ver-
gelijkbare basis gezakt met 7,2%, tot
8,34 miljard EUR. De recurrente (zon-
der eenmalige elementen) bedrijfskas-
stroom (rebitda) maakte een duik van
26%, tot 735 miljoen EUR. Maar dan
zijn er provisies en afschrijvingen op
onder meer de waarde van nucleaire
operaties (1,46 miljard EUR), op de
afdeling Hernieuwbare Energie en bij-
komende verliezen op drie grote,
nucleaire projecten in Finland (1,1 mil-
jard EUR), zodat er een nettoverlies
van liefst 4,83 miljard EUR diende te
worden opgebiecht. Een ware nucle-
aire catastrofe en erg schadelijk voor
de financiële gezondheid van de

groep. 
Areva wordt nadrukkelijk gecon-

troleerd door de Franse overheid (82%
van de aandelen). Die heeft nu de
Franse elektriciteitsproducent EDF
ingeschakeld om de noodlijdende
nucleaire speler ter hulp te komen. Er
moet de komende weken een strate-
gische partnerschap worden uitge-
werkt, waarbij EDF een meerderheids-
belang zou verwerven in de belang-
rijkste activiteit, de kernreactoractivi-
teiten. Eventueel zal ook de Franse
overheid zelf nog financieel bijsprin-
gen. 

Areva heeft nochtans mogelijkheden.
Het grote voordeel van het Franse
bedrijf is dat het een ‘one nucleair
shop’ is. Klanten kunnen er voor alles
met betrekking tot nucleaire energie
terecht. Dat maakt Areva tot de
wereldmarktleider in kernenergie.
Liefst 95% van alle kernfaciliteiten in

de wereld zijn klant bij Areva. Voor-
eerst is de Franse onderneming eigen-
aar of mede-uitbater van een aantal
uraniummijnen (12% groepsomzet
eerste helft 2014) en zelfs top drie ura-
niumproducent in de wereld, waar-
onder McArthur River (30% Areva,
70% Cameco), de grootste uranium-
mijn ter wereld. Daarnaast is er de
front-endactiviteit (29% van de
groepsomzet), waarbij uranium wordt
omgezet tot nucleaire brandstof, met
ook de zogenaamde ‘verrijking’ van
uranium. 

De belangrijkste activiteit is Reacto-
ren & Services (38% groepsomzet),
waaronder de bouw van nieuwe reac-
toren en het onderhoud van bestaande
reactoren over de hele wereld vallen.
Back end – in hoofdzaak de verwer-
king van het nucleair afval (transport
en recyclage) – draagt bij tot 18% van
de groepsomzet). Tot slot is er de afde-
ling Hernieuwbare Energie (3%
groepsomzet). Maar de rendabiliteit
ervan valt voorlopig erg tegen, zodat
de groep die activiteit weer gaat afsto-
ten. �

Conclusie
Areva gaat door een diep dal,
ondanks het voordeel dat drie vierde
tot vier vijfde van de inkomsten uit
recurrente (terugkerende) activiteiten
komen. De Franse overheid wil een
actieve rol spelen bij de herlancering
van de nucleaire speler. Enkel voor de
risicobewuste belegger. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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ALTERNATIEVE ENERGIE

PNE Wind

Het Duitse windenergiebedrijf
PNE Wind Group kwam
vorige week met belangrijk

nieuws over de activiteiten in het Ver-
enigd Koninkrijk. PNE meldde bij de
presentatie van de cijfers over het eer-
ste kwartaal al een sterke financiële
partner aan boord te willen halen om
de uitgebreide onshore portefeuille
(op het land) in Schotland versneld te
ontwikkelen. Uiteindelijk besliste PNE
om de volledige participatie van 90%
in het Britse filiaal PNE Wind UK te
verkopen voor 103 miljoen Britse pond
(GBP), omgerekend 141,3 miljoen
EUR. De overnemer is Brookfield, een
grote internationale investeerder, die
onmiddellijk 40 miljoen GBP betaalt.
De overige 63 miljoen GBP volgt in
schijven, bij het realiseren van mijl -
palen in de ontwikkeling van de indi-
viduele projecten. De planning daar-
voor loopt nog tot 2020. 

Het is de grootste transactie voor
PNE sinds de verkoop van de offshore
projecten (op zee) Godewind I, II en
III aan het Deense Dong Energy in
2012. Het bedrijf zet daarmee een
belangrijke stap in de realisatie van
de prognose van 110 tot 130 miljoen
EUR cumulatieve bedrijfswinst (ebit)
in de periode 2014 tot 2016. PNE spen-
deerde de afgelopen zes jaar in totaal
27 miljoen GBP voor het ontwikkelen

van de portefeuille in Schotland, met
1100 MW de tweede grootste markt
voor PNE, na thuismarkt Duitsland
(1341 MW). De totale onshore porte-
feuille van de groep bedraagt nu nog
4900 MW. 

De opbrengst van de verkoop zal
ook worden gebruikt voor de uitbouw
van de nieuwe activiteit als independent
power producer (IPP). Een IPP koopt
afgewerkte energieprojecten op van
projectontwikkelaars zoals PNE, en
keert met de opbrengst van de pro-
ductie een stabiel dividend uit. PNE
haalde in 2014 voor het opstarten van
de IPP slechts de helft van de beoogde
80 miljoen EUR op. Dit jaar werd een-
malig geen dividend uitgekeerd
(besparing van 8,2 miljoen EUR tegen-
over vorig jaar), en in mei volgde een
uitgifte, binnen het toegestane kapitaal,
van 4.578.500 aandelen tegen 2,065
EUR per aandeel (bruto-opbrengst

van 9,45 miljoen EUR), volledig onder-
schreven door Oddo Seydler Bank. 

Dit jaar nog worden twee projecten
in de IPP opgenomen: Chransdorf,
het grootste project ooit van PNE, met
24 windmolens en een totaal vermo-
gen van 57,6MW en Waldfeucht/Self-
kant, 9 MW. Het plan is om tegen eind
volgend jaar 150 MW in portefeuille
te hebben, waarna een deel van, of de
volledige IPP zal worden verkocht of
apart worden beursgenoteerd. PNE
mikt daarbij per MW op een waarde
tussen 2,3 en 2,5 miljoen EUR. 

Het conflict met Volker Friedrichsen,
de voormalige eigenaar van WKN,
over een mogelijke overwaardering
van activa bij de verkoop aan PNE,
sleept nog altijd aan. Friedrichsen blijft
aandelen bijkopen en bezit intussen
14,4% van PNE. Een poging om Frie-
drichsen en twee handlangers uit de
raad van bestuur te verwijderen, mis-
lukte omdat de algemene vergadering
niet doorging. �

Conclusie
Het aandeel van PNE Wind kon
slechts even profiteren van de verkoop
van het filiaal in het Verenigd Konink-
rijk. Het aandeel heeft het moeilijk
sinds de aankondiging in september
2014 van het opstarten van een acti-
viteit als IPP. We zien in de verkoop-
transactie een eerste stap om het ver-
trouwen te herstellen. We dichten het
aandeel forse herstelkansen toe. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B



GRONDSTOFFEN

Pan American
Silver

Z ilver ligt de jongste maanden
zwak op koers en we kunnen
hetzelfde zeggen van de aan-

delen uit de sector. Pan American Sil-
ver (PAAS), met hoofdzetel in Canada,
is de op één na grootste primaire zil-
verproducent, met zeven operationele
activa verspreid over Midden- en
Zuid-Amerika en vier exploratiepro-
jecten. De start van 2015 was voor de
productie een tegenvaller, met een zil-
veroutput (6,08 miljoen ounce) die een
tiende lager uitkwam dan in het laatste
kwartaal van 2014. De output van
goud (37.500 ounce) kwam zelfs 14%
lager uit. De gemiddelde zilverprijs
bleef op kwartaalbasis zo goed als
ongewijzigd en de ontvangen goud-
prijs steeg zelfs met 2%. Ondanks de
lagere productie steeg de omzet wel
met 9% op kwartaalbasis, tot 178,1
miljoen USD omdat ook zilver uit de
bestaande voorraden werd verkocht. 

PAAS moest wel een nettoverlies
van bijna 20 miljoen USD of 13 dol-
larcent per aandeel opbiechten. Beter
nieuws kwam er van de kostenzijde,
waar de totale productiekosten per
ounce geproduceerd zilver met bijna
een kwart afnamen, tot 14,24 USD.
Een kostendaling is met het oog op
hogere kasstromen meer dan welkom.

Door de lopende investeringen in
bestaande en nieuwe projecten, gekop-
peld aan de gulle dividenduitkering,
is de vrije kasstroom al enkele kwar-
talen negatief. Dat is op zich geen
onoverkomelijk probleem, want aan
het eind van het eerste kwartaal
bedroeg de liquiditeitspositie nog 292,4
miljoen USD. Daar stond een schuld
van 65,3 miljoen USD tegenover. 

Met een kwartaaldividend van 0,125
USD per aandeel lag het rendement
van PAAS op bijna 6%, wat moeilijk
te verantwoorden was, toen de vrije
kasstroom negatief wordt. Vorige
maand werd dan ook beslist om de
uitkering met 60% te verminderen
naar 0,05 USD per kwartaal. 

De groep mikt op organische groei
met de expansie van La Colorada en
Dolores (beide in Mexico). Het is de
bedoeling dat de expansie van beide
Mexicaanse mijnen tegen eind 2017 is

afgerond. Bij Dolores zal de jaarlijkse
zilverproductie met 40% toenemen,
tot 6,3 miljoen ounce. De output van
goud zal er volgens de plannen zelfs
met iets meer dan de helft op vooruit
gaan. Ondanks het eerder tegenval-
lend eerste kwartaal op operationeel
vlak werden de eerdere prognoses
voor het volledige boekjaar 2015 wel
bevestigd. Het management gaat uit
van een productie tussen 25,5 en 26,5
miljoen ounce zilverequivalent (zilver
en alle bijproducten gecombineerd).
De geplande expansies kunnen, als
alles volgens schema verloopt, de
groepsproductie tegen 2018 met 30%
doen toenemen. De totale kostprijs
zou tussen 15,5 en 16,5 USD per ounce
uitkomen, 11% minder dan in 2014. 

We herinneren er nog aan dat PAAS
met Navidad in Argentinië over een
project met een productiepotentieel
van 20 miljoen ounce per jaar beschikt.
Maar momenteel inactief omdat het
investeringsklimaat erg ongunstig is
in de regio waar het project gelegen
is. �

Conclusie
Door de aanhoudend lage zilverprijs
blijft het aandeel in de buurt van het
dieptepunt uit 2003 noteren. De daling
van het dividend vinden we een goede
zaak met het oog op hogere kasstro-
men. Tegen 0,9 keer de boekwaarde en
met nog steeds een rendement van 2%
is PAAS aantrekkelijk gewaardeerd.

INSIDE BELEGGEN 19 JUNI 20154

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig 
Risico: hoog
Rating: 1C
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AUTOMOBIEL

Tesla Motors 

Vorige week vond bij Tesla de
jaarlijkse aandeelhoudersver-
gadering plaats, waarop de ver-

koopprognoses voor het volledige
boekjaar werden bevestigd. We
berichtten eerder al dat de groep een
Gigafactory voor lithium-ion batterijen
(het type dat in laptops maar ook in
elektrische wagens en energie-opslag-
systemen wordt gebruikt) aan het bou-
wen is, samen met partner Panasonic,
en dat in de Amerikaanse staat
Nevada. Ze wordt dit najaar operati-
oneel. Tesla bouwt de batterijfabriek
om voldoende productiecapaciteit te
hebben om zijn groeiplannen te kun-
nen realiseren. Topman Musk liet ver-
staan dat de eerste leveringen van de
langverwachte Model X binnen drie
tot vier maanden zullen plaatsvinden.
Met een tweede model in het gamma
kan Tesla in theorie de afzetmarkt ver-
dubbelen. Tesla mikt voor het volledige
boekjaar 2015 op 55.000 geleverde voer-
tuigen, tegenover 31.655 in 2014. De
geproduceerde batterijen zullen niet
alleen de eigen elektrische voertuigen
van de groep aandrijven, maar ook
worden verkocht aan andere construc-
teurs. 

Door de schaalvergroting wordt ver-
wacht dat de prijzen sterk zullen dalen.
Op dit moment is de prijs een belang-
rijke hinderpaal voor een brede markt-

acceptatie van elektrische voertuigen.
De onderzoeksinstelling Lux Research
verwacht dat de kostprijs van batte-
rijpacks, als gevolg van schaalvoorde-
len bij de productie, de komende tien
jaar met 35% zal afnemen. Naast auto’s
zullen de batterijen ook voor Tesla’s
energieafdeling worden gebruikt. 

Bij de publicatie van de recentste
kwartaalresultaten deed Tesla al zijn
plannen met de opslag van energie
voor gezinnen en bedrijven uit de doe-
ken. Het gaat in essentie om een grote
herlaadbare batterij waarin energie
opgewekt door zonnepanelen kan
worden opgeslagen. Het concept van
opslag van elektriciteit met batterijen
is niet nieuw, maar Tesla biedt het wel
als eerste aan voor een breed publiek.
De Tesla Powerwall is intussen al uit-
verkocht tot half 2016. Nieuwe inkom-
sten zijn meer dan welkom, want Tesla
verbrandt in hoog tempo cash. In het

eerste kwartaal was er een negatieve
vrije kasstroom van 558 miljoen USD,
veel hoger dan de verwachte 300 tot
350 miljoen USD. De liquiditeitspositie
was na het eerste kwartaal geslonken
tot 1,51 miljard USD. In het huidige
tempo kan Tesla nog maar drie kwar-
talen verder. 

Het management maakt zich sterk
dat de groep eind dit jaar positieve
vrije kasstromen zal genereren. De
vraag is of die voldoende hoog zullen
zijn om de verwachte kapitaaluitgaven
te dekken. Tesla besteedde in het eerste
kwartaal 426 miljoen USD en de prog-
nose voor het volledige boekjaar
bedraagt 1,5 miljard USD. Intussen
zijn ook de langetermijnschulden opge-
lopen tot bijna 3 miljard USD, wat 43%
hoger is dan een jaar eerder. Natuurlijk
kan een bedrijf met de omvang van
Tesla eenvoudig een beroep doen op
de kapitaalmarkten of een kapitaal-
verhoging doorvoeren. Dit gebeurde
tot nog toe steeds met converteerbare
obligaties, maar een nieuwe aandelen-
uitgifte verwatert onvermijdelijk het
belang van de bestaande aandeelhou-
ders. �

Conclusie
Investeerders maken zich vooralsnog
weinig zorgen over de financiële posi-
tie en de dreigende verwatering bij een
kapitaaloperatie. Op basis van de
prognoses voor dit jaar noteert Tesla
tegen 6 keer de verwachte omzet. We
blijven dat overdreven vinden.

Wereldaandelen

Advies: verkopen
Risico: hoog
Rating: 3C
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 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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TULLOW OIL

Afrikaanse olie

Ooit zat Tullow Oil al eens op ons
radarscherm, maar een tijdlang
was het aandeel te hoog gewaar-

deerd. Dat is door de scherpe val de
olie- en gasprijzen helemaal anders
geworden. Vandaar dat we deze explo-
ratie- en productiemaatschappij voor
olie en gas opnieuw belichten. Tullow
Oil werd gestart in 1986, maar het cru-
ciale element en eigenlijk de echte start
volgens ons voor deze Britse olie- en
gasspeler was de vondst van het Jubi-
lee-veld voor de kusten van Ghana in
2007. Vandaag beschikt Tullow over
136 licenties en 63 productievelden op
een oppervlakte van 330.250 vierkante
kilometer, en is het actief in 22 landen,
waarvan maar liefst 12 Afrikaanse lan-
den. Tullow noemt zich dan ook de
grootste onafhankelijke exploratie- en
productiemaatschappij van Afrika.

Dat is een heel belangrijke troef. De
totale bewezen en vermoede reserves
bedragen 1,254 miljard vaten. Vorig
jaar bedroeg de gemiddelde productie
75.200 vaten olie equivalent per dag
(boepd), waarvan 63.400 of 84% uit
Afrika, want het Jubilee-veld offshore
Ghana wordt al sinds november 2010
geëxploiteerd. Daarnaast kocht Tullow
al in 2000 gasactiva van BP in de Noord-
zee over, die voor de resterende 11.800
barrels olie-equivalent zorgen. 

Voor de productie heeft Tullow goede
vooruitzichten. De groep blijft op
schema (helft van project in januari al
afgewerkt) om tegen midden 2016 de
eerste olievaten te produceren van het
TEN-project (afkorting voor de Twe-

neboa, Enyenra, Ntomme-velden), die
zich opnieuw offshore Ghana bevinden
(60 kilometer voor de westkust van het
West-Afrikaanse land). Als alles op
schema blijft, zal Tullow hierdoor tegen
eind volgend jaar boven een dagge-
middelde van 100.000 barrels olie uit-
komen, wat toch algemeen wordt
gezien als een drempel tot een volwaar-
dige olieproducent. Vanaf 2017 wordt
de dagcapaciteit van het TEN-project
alleen op 80.000 vaten geschat. 

Voor het overige situeert het poten-
tieel van de groep zich vooral in Oost-
Afrika, met de ontwikkeling van belof-
tevolle velden in het Lake Albert Rift
Basin in Oeganda en vooral het South
Lokichar Rift Basin in Kenia. En toch
is de koers vorig jaar ruim gehalveerd
en staat die vandaag 75% onder de piek
uit het voorjaar 2012. Dat is het gevolg
van het annus horribilis 2014 met een
omzetdaling met 16%, tot 2,21 miljard
USD, en vooral een zwaar verlies van
1,965 miljard USD door waardever-
minderingen en afschrijvingen op
exploratiekosten en uitrusting. De net-
toschuld steeg van 1,91 naar 3,10 mil-
jard USD, wat voor een hoge schuld-
graad zorgt. 

Daarom reageerde het management
meteen met een rist maatregelen die
zo veel mogelijk cash in de vennoot-
schap moeten houden. Zo wordt voor
onbepaalde duur het dividend
geschrapt, werd het investeringsbudget
teruggeschroefd tot 1,9 miljard USD
voor 2015, omdat men enkel nog focust
op de hogere rendementen van de Afri-
kaanse velden (cash break-even tussen
30 en 40 USD per vat). De kosten moe-
ten met 500 miljoen USD in drie jaar
tijd naar beneden en is er een hedging
van de olieprijs voor de periode
2015-2017 (34.500 barrels 2015 tegen 86
USD per vat; 25.500 barrels 2016 en

12.500 barrels 2017 tegen telkens 83
USD per vat). Tegen 6,5 keer tussen de
verhouding ondernemingswaarde (ev)
en de bedrijfskasstroom (ebitda) 2016
vinden we deze groeiwaarde onder-
gewaardeerd, gezien de verwachte ste-
vige winstgroei in de periode 2016-2018,
gezien de opstart van de productie in
het TEN-project. �

Conclusie
We herstarten de opvolging van Tul-
low Oil. Het gaat hier immers om een
succesvol verhaal in olie-exploratie
en -productie in Afrika, met als min-
punt de schuldpositie. Een ideale over-
namekandidaat, nadat de beurskapi-
talisatie met drie kwart is gekrompen.
We verwijzen het aandeel dan ook
meteen door naar de Inside Selectie.
Waarmee we ook meteen aangeven
dat het om een kandidaat voor de voor-
beeldportefeuille gaat. 

Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Na het afbouwen van de over-
heidssubsidies leken de gouden
jaren voor zonne-energievoor-

bij te zijn. Dat is echter maar schijn,
want de hele subsidiecultuur was gro-
tendeels een Europees fenomeen. De
groei is het sterkst in China en Japan,
die samen instaan voor de helft van de
wereldwijde vraag naar stroom opge-
wekt door zonne-energie. China moet
de schadelijke uitstoot van de steen-
koolindustrie compenseren en doet dit
gedeeltelijk door in te zetten op alter-
natieve energie. Japan trekt sinds 2011
de kaart van alternatieve energie na de
kernramp in Fukushima. De Verenigde
Staten, het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland staan samen in voor een
kwart van de totale markt. 

Marktonderzoeker IHS ziet de sector
in de rest van het decennium met 
15 tot 20% per jaar groeien. De geïn-
stalleerde fotovoltaïsche capaciteit zal
toenemen van 218 gigawatt (GW) in
2014 naar 498 GW in 2019. 2015 wordt
mondiaal het sterkste jaar sinds 2011,
met 57 GW aan nieuwe installaties en
een vraag die met 30% zal toenemen.
In Europa zal het Verenigd Koninkrijk
dit jaar Duitsland inhalen als grootste
producent van zonne-energie. 

Individuele aandelen in die sector
vormen altijd een aanzienlijk risico. Dit
wordt nog versterkt als het om Chinese
bedrijven gaat. Dit werd eind vorige
maand nog eens geïllustreerd met
Hanergy Thin Film Power Group. Dat
bedrijf kwam onder vuur te liggen,
toen bleek dat de moederholding
instond voor twee derde van de omzet.
Er werd een onderzoek gestart naar de
boekhoudpraktijken en het aandeel
verloor tientallen procenten. Hanergy
had ook een plaats in de indexen van
de hierna besproken trackers. Die deel-
den eveneens in de brokken, maar de
impact was toch een stuk kleiner dan
indien het om een individuele positie
zou gaan.

Guggenheim Solar ETF
Tickersymbool: TAN
Beurs: NYSE Arca
Uitgifte: april 2008
Prestatie sinds 1/1/2015: +24,7 %
Rendement op 12 maanden: +7,2 %

Rendement op 3 jaar: +175,6 %
Gemiddeld dagvolume: 336000
Activa onder beheer: 349,3 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,7 %

Top vijf van de participaties
SunEdison 11,1 %
SolarCity 6,7 %
First Solar 6,5 %
Xinyi Solar Holdings 6,2 %
GCL Poly Energy Holdings 6,1 %

Deze tracker van uitgever Guggen-
heim Funds steekt met kop en schou-
ders boven de concurrentie uit, niet
alleen in de niche van de zonne-energie
maar over alle categorieën heen. Zo is
het beheerde vermogen een stuk hoger
dan bij de vorige week besproken Wil-
derHill Clean Energy Portfolio van
Invesco PowerShares. De onderlig-
gende index is de MAC Global Solar
Energy-index die is samengesteld uit
27 bedrijven. Daarbij is het overwicht
van China groot. Niet minder dan 47%
van de bedrijven uit de index hebben
hun hoofdzetel in China. De Verenigde
Staten bekleden de tweede plaats met
37%, op ruime afstand gevolgd door
Canada en het Verenigd Koninkrijk. 

Market Vectors Solar Energy ETF
Tickersymbool: KWT
Beurs: NYSE Arca
Uitgifte: april 2008
Prestatie sinds 1/1/2015: +17,3 %
Rendement op 12 maanden: -2,5 %
Rendement op 3 jaar: +126,2 %
Gemiddeld dagvolume: 2100
Activa onder beheer: 23,6 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,66 %

Top vijf van de participaties
SunEdison 10,5 %
SolarCity 7,3 %
First Solar 6,1 %
GCL Poly Energy Holdings 6,1 %
Terraform Power 6 %

Deze tracker met tickersymbool KWT
behoort tot de Market Vectors-product-
familie van uitgever Van Eck Global.
Hoewel hij op hetzelfde moment als
FAN werd geïntroduceerd, is KWT in
alle opzichten meer dan een maatje
kleiner. De jaarlijkse beheersvergoeding
ligt wel een fractie lager dan bij TAN.
De onderliggende index is de Market
Vectors Global Solar Energy Index. Die
is met 32 bedrijven iets breder samen-
gesteld dan de index die FAN scha-

duwt. De tien grootste posities staan
in voor 60% van de index. 

Windenergie
Het opwekken van elektriciteit door
windenergiegebeurt al sinds de jaren
tachtig. De activiteit was lange tijd niet
rendabel zonder subsidies, maar daarin
is de jongste jaren toch verandering
gekomen. Windturbines zijn gaande-
weg veel goedkoper en ook veel effi-
ciënter geworden. Daardoor is de kost-
prijs per kilowatt per uur geprodu-
ceerde elektriciteit uit windenergie de
voorbije dertig jaar gedaald van 55 naar
2,5 dollarcent. 

China is op dit moment de grootste
afzetmarkt met 96 GW aan geïnstal-
leerde capaciteit, gevolgd door de Ver-
enigde Staten met 65 GW. Vooral de
VS maakte de jongste jaren een sterke
opmars. Het aantal geïnstalleerde wind-
turbines is er vorig jaar bijna vervijf-
voudigd. Toch is er nog een ruime pro-
gressiemarge want wind staat nog maar
voor 4,5% van de totale energiebehoefte
in. Het is de bedoeling om dit tegen
2030 op te trekken naar 20%. De Global
Wind Energy Council schat dat wind-
energie tegen 2020 zal instaan voor 12%
van de globale energiebehoefte.

ISE Global Wind Energy Index Fund
Tickersymbool: FAN
Beurs: NYSE Arca
Uitgifte: juni 2008
Prestatie sinds 1/1/2015: +16,3 %
Rendement op 12 maanden: -8,5 %
Rendement op 3 jaar: +106,6 %
Gemiddeld dagvolume: 56000
Activa onder beheer: 49,6 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,6 %

Top vijf van de participaties
Vestas Wind Systems 9,1 %
Gamesa Corp. 8,6 %
China Longyuan Power Group 7,5 %
Nordex 7,4 %
Iberdrola 6,9 %

Deze tracker wordt uitgegeven door
First Trust Advisors en noteert al zeven
jaar op de NYSE Arca met als ticker-
symbool FAN. De onderliggende ISE
Global Wind Energy Index telt op dit
moment 48 bedrijven. FAN is sterk
Europees georiënteerd waarbij Spanje
met 23,7% het grootste gewicht heeft
binnen de index, gevolgd door Duits-
land (15%), Denemarken (13,4%) en
de Verenigde Staten (12%). �

Derivaten

ETF’s in alternatieve energie (2)
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Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A

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

De chemiegroep Solvay maakte een goede indruk op
de investeerders tijdens de jaarlijkse Capital Markets
Day, die ditmaal plaatsvond in Italië. De groep herhaalde
de eerdere doelstelling van een rebitda tussen 2,3 miljard
en 2,5 miljard EUR in 2016. Voorts stelde Solvay dat de
uitmuntendheidsprogramma’s tussen 2013 en 2016
besparingen ter waarde van 800 miljoen EUR kunnen
opleveren. Uiteindelijk keurde Europa de joint venture
met Ineos in pvc goed. Solvay krijgt 175 miljoen EUR
van Ineos voor de deal en kan binnen drie jaar uit de
joint venture stappen. Nadat in april 2015 een top van
meer dan 140 EUR werd bereikt, viel de koers van Solvay
terug. Op 120 EUR bevindt zich een sterke steunzone. 

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

Het Brits-Aziatische bankenconcern HSBC Holdings
meldde wereldwijd 22.000 tot 25.000 banen te schrappen,
om de winstgevendheid te verbeteren en tot een ren-
dement op het eigen vermogen van meer dan 10% te
komen in 2017 (was 7,3% in 2014). De groep wil de jaar-
lijkse kosten met meer dan 5 miljard USD verminderen.
Ze wil ook voor 140 miljard USD activa afstoten om het
risico te verminderen. Recentelijk berichtte HSBC een
eerdere winstdoelstelling los te laten. De koers van het
HSBC-aandeel ontwikkelt zich momenteel zijwaarts.
Op 600 pence (PNC) ligt de eerste steun. Een daling
onder de laatste steun op 560 PNC zorgt voor een tren-
dommekeer naar dalend. 

Advies: houden/afwachten
Risico: hoog
Rating: 2C

Bij het socialemediabedrijf Twitter stapt Dick Costolo
na vijf jaar op als CEO. Die stap wordt vooral ingegeven
door het feit dat beleggers het vertrouwen in hem en in
de groei van het bedrijf begonnen te verliezen. Mede-
oprichter en voorzitter Jack Dorsey zal hem vervangen
als interim-topman, maar het bedrijf zoekt zowel intern
als extern naar een opvolger. Twitter telt slechts een
vijfde van de gebruikers van Facebook en op jaarbasis
steeg het aantal nieuwe gebruikers amper met 18%. Het
opstappen van Costolo werd begroet met een koersstij-
ging, al was die slechts een kort leven beschoren. Tech-
nisch blijft de trend dalend. Op 30 USD ligt de allerlaatste
steun. 

Resilux, de producent van pet-preforms en petflessen,
spint garen bij het nieuwe product Airopack gemaakt
door Airolux, een fiftyfifty joint venture van Resilux en
het Zwitserse IPS. Airopack is gemaakt van kunststof
op basis van perslucht in plaats van drijfgassen. Vorig
jaar rijfde de groep Procter & Gamble als klant binnen.
Onlangs kwam er met Conair (haarverzorgingsmidde-
len) een nieuwe klant bij. Airolux leed vorig jaar verlies,
maar een ommekeer is in zicht als Procter & Gamble de
technologie in meer producten zal gebruiken. De trend
van Resilux is duidelijk stijgend, al neemt het aandeel
gas terug nadat op 164 EUR een nieuwe top werd
gevormd. Op 140 EUR ligt de eerste steun, gevolgd door
nieuwe steun op 125 EUR. 
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A f en toe vallen op de beurs nog
koopjes te doen. Tot die kans-
hebbers behoort de Franse retai-

ler Casino (71,96 EUR), die sinds 2012
een duidelijk een groeilandenetiket
heeft. Niet minder dan 55% van de
groepsomzet kwam in het eerste kwar-
taal 2015 uit groeilanden. Casino is
actief in Brazilië, met Grupo Pao de
Açucar, veruit de grootste winkelketen
van het land. Ook in Colombia en Uru-
guay is de groep prominent aanwezig.
In Azië vinden we Casino terug in
Thailand en Vietnam, telkens met de
keten Big C. In Thailand is de groep
opnieuw marktleider. 

Natuurlijk mogen we thuismarkt
Frankrijk niet vergeten. Daar heeft
Casino het moeilijker door het zwakke
consumenten- en ondernemersver-
trouwen. Vooral de hypermarkten
Géant Casino gaan daaronder gebukt.
De omzet van Casino over het eerste
kwartaal van 2015 viel tegen en dat
leidde ertoe dat de koers van het aan-
deel bijna 20% inleverde in anderhalve
maand tijd. De omzet lag met 11,91
miljard EUR in lijn met de analisten-
schatting, maar Casino wilde de
bedrijfswinst rond 2,4 miljard EUR
voor heel 2015 – een cijfer waarvan
analisten uitgingen – niet bevestigen
door margedruk in Frankrijk na prijs-
verlagingen. 

Het aandeel noteert, ondanks het
groeiprofiel van Casino, met een kor-
ting van 10% ten opzichte van het
Europese gemiddelde, tegen 15 keer
de verwachte winst voor dit jaar.
Bovendien betaalt u slechts 1 keer de
verwachte boekwaarde. We werken
enkele optiecombinaties uit om in te
spelen op een koershausse.

Defensieve callspread
Koop call dec ‘1568 @ 7,65 EUR
Schrijf call dec ‘1576 @ 3,65 EUR
De aankoop van de call december

2015 met uitoefenkoers 68 kost 765
EUR voor een standaardcontract van
100 stukken, maar u recupereert
onmiddellijk 365 EUR als u gelijktij-
dige de call 76 schrijft met dezelfde
afloopdatum. Uw inzet komt dus uit
op 400 EUR (765 – 365), en dat betekent
dat u uw inzet kunt verdubbelen als
de koers van Casino op de vervaldag
76 EUR of hoger noteert. Om dat te
bereiken, moet de koers van het onder-
liggende aandeel met 6% aantrekken.
Uw break-even, het niveau waarop u
per saldo uw inzet terugverdient, ligt
op 72 EUR, in de buurt van de huidige
koers.

Put schrijven
Schrijf put dec ‘1568 @ 3,55 EUR
Het schrijven (verkopen) van de put

december 2015 met strike 68 levert de
aantrekkelijke premie van 355 EUR
op. Dat betekent dat u de aandelen
64,45 EUR betaalt, als u door de koper
van dit contract wordt verplicht om
ze op te nemen tegen 68 EUR. U
beschikt, met andere woorden, over
een baissemarge van 10%. Staat de
koers van Casino op de vervaldag
boven 68 EUR, dan hebt u de gekregen
premie volledig verdiend.

Turbo
Koop call dec ‘1572 @ 5,40 EUR
Schrijf put dec ’1572 @ 5,30 EUR
Deze turbo kan riskant lijken, maar

uw risico is niet groter dan bij een
rechtstreekse aankoop van de aan-
delen. Bovendien beschikt u over een
grote hefboom als de koers van
Casino aantrekt. Voor de aankoop
van de call december 2015 met uit-
oefenkoers 72 moet u 540 EUR uit-
trekken, maar u recupereert 530 EUR
als u de put 72 met dezelfde afloop-
datum schrijft, zodat uw inzet amper
10 EUR (540 – 530) bedraagt. Vanaf
72,10 EUR wordt deze turbo winst-
gevend. De keerzijde van de medaille
is natuurlijk dat u de stukken moet
opnemen als de koers onder 72 EUR
daalt. In dat geval kunt u beginnen
met het schrijven van calls om extra
rendement te krijgen. �

Het is de jongste tijd wel erg stil rond
Bone Therapeutics. Kan u nog eens een
update geven? 
Bone Therapeutics is gespecialiseerd

in de ontwikkeling van botvormende
celtherapieproducten voor het herstel
en de preventie van botbreuken. Een
van de argumenten het aandeel in de
voorbeeldportefeuille op te nemen,
was de te verwachten regelmatige
nieuwsstroom de komende 12 tot 24
maanden. Een vaak voorkomend pro-
bleem bij een jong biotechbedrijf is de

zeer beperkte nieuwsstroom – van-
wege de beperkte pijplijn – die negatief
inwerkt op de beleggersinteresse en
het aandeel. Maar Bone Therapeutics
heeft vijf klinische studies lopen.

Bovendien zijn het open studies, waar-
door tussentijdse resultaten worden
vrijgegeven. 

Dat betekent echter niet dat u elke

maand nieuws over de klinische stu-
dies mag verwachten. Het laatste
nieuws over een klinische studie
dateert van 23 maart, met de melding
dat de eerste vier patiënten in een fase
IIa-studie met Allob – een allogeen
botvormend celtherapieproduct,
gemaakt uit beenmergcellen van een
gezonde vrijwilliger – voor lumbale
vertebrale fusie werden behandeld.
De studie gaat na in welke mate Allob
het slaagpercentage kan verhogen van
operaties om twee ruggenwervels aan
elkaar te doen groeien na een vervan-
ging van een tussenwervelschijf. Dit
jaar volgen nog veiligheidsresultaten
van de eerste acht patiënten. 

Opties

Lezersvragen

WE BLIJVEN EEN STERKE
NIEUWSSTROOM 
VERWACHTEN BIJ 

BONE THERAPEUTICS.

Haussecombinaties op Casino



Daarnaast zal Bone dit jaar een
nieuwe fase I/IIa-studie met Allob
opstarten, voor patiënten die al een
mislukte vertebrale fusie ondergingen.
Eerder dit jaar behaalden de eerste
vier patiënten het primaire eindpunt
in een fase I/IIa-studie met Allob voor
vertraagd helende breuken. De vei-
ligheids-en werkingsresultaten van
een tweede groep van vier patiënten
volgen later dit jaar. In april werd een
filiaal in de Verenigde Staten opgericht
en het bedrijf bereidt er zich volop
voor op het opstarten van twee fase
III-studies in 2016: voor het herstel
van niet-helende breuken (lopende
fase IIb/III-studie met 176 patiënten
in Europa) en ter preventie van breu-
ken door osteonecrose van de heup
(afstervend botbeen; fase III-studie in
Europa met 130 patiënten, met dit jaar
een update over de patiëntenrekrute-
ring). Beide studies gebeuren met
Preob, een autoloog – gemaakt uit
beenmergcellen van de patiënt – bot-
vormend celtherapieproduct. 

Daarnaast komen er in 2015 veilig-
heids- en werkzaamheidsresultaten
van Preob (intraveneus toegediend)
bij de eerste acht patiënten in een fase
IIa-osteoporosestudie. We wachten
de verdere ontwikkelingen geduldig
af. Bone Therapeutics blijft in de voor-
beeldportefeuille (rating 1C). 

Sinds jullie koopadvies voor Pure
Circle in maart, zakte het aandeel met
ruim 20%. Wat is er aan de hand? 

We vonden het aandeel van de
markleider in het produceren en com-
mercialiseren van natuurlijke calorie-
arme zoetstoffen uit steviabladeren
lange tijd te duur. Na een koersterug-
val onder 500 pence per aandeel ver-
hoogden we het advies naar koop-
waardig. We deden dat vanwege de
sterke marktpositie van Pure Circle
in een volop ontbolsterende stevia-
markt, met zeer positieve langeter-
mijnvooruitzichten. 

De markt blijft echter tobben over
de twee elementen die ontgoochelden
bij de presentatie van de halfjaar -
resultaten (periode juli tot december
2014). Vooreerst daalde de brutowinst-
marge van 35,2 naar 33,5%, ondanks
een omzetstijging met 24%, tot 42,3
miljoen USD. Die daling is evenwel
een tijdelijk fenomeen door aanleve-
ringsproblemen van steviabladeren

door een hoger dan ingeschatte vraag
en het bedrijf mikt de komende jaren
op een stijging van de brutowinst-
marge tot 50%. Een tweede element
was het ontbreken, in tegenstelling tot
gewoonlijk, van een verwachte omzet-
vork voor het komende semester. Het
management wees vooral op het
onvoorspelbare karakter van de vraag-
evolutie op korte termijn, maar rekent
voor de volgende vijf jaar wel op een
jaarlijkse omzetgroei met 30%. De ana-

listenconsensus voor dit jaar (afsluit-
datum 30 juni) ligt op 133 miljoen USD
omzet, tegenover 101 miljoen USD in
het boekjaar 2013/2014. 

Pure Circle investeert de komende
jaren 42 miljoen USD om de toekom-
stige groei te ondersteunen: 34 miljoen
USD voor het uitbreiden van de pro-
ductiecapaciteit (operationeel binnen
2 jaar; huidige capaciteit voor 250 tot
300 miljoen USD omzet) en 8 miljoen
USD voor innovatieprojecten. De
financiering is verzekerd na de kapi-
taalverhoging van oktober 2014, waar-
bij 43 miljoen USD werd opgehaald
via de uitgifte van 5 miljoen nieuwe
aandelen (3% verwatering) tegen 550
pence per aandeel. Na de verdere
koersterugval tot 375 pence noteert
het aandeel, rekening houdend met

het sterke groeiprofiel, tegen een aan-
vaardbare verhouding van de onder-
nemingswaarde (ev) tegenover de ver-
wachte bedrijfskasstroom (ebitda)
voor 2015 en 2016 van respectievelijk
35 en 20 keer, en een koers-winstver-
houding van 72 en 29. Koopwaardig
voor de lange termijn (rating 1B). �
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PURE CIRCLE HEEFT EEN
STERKE MARKTPOSITIE
OP DE ONTBOLSTERDE

STEVIAMARKT.

Agenda

Maandag 22 juni
VS: verkoop bestaande woningen

Dinsdag 23 juni
Duitsland: PMI (flash)
EU: PMI (flash)
Frankrijk: PMI (flash)
VS: PMI (flash)
VS: verkoop nieuwe woningen
VS: bestellingen duurzame goederen
Colruyt: jaarresultaten 2014-2015

Woensdag 24 juni
Duitsland: IFO-indicator
(ondernemersvertrouwen)
VS: olievoorraden
VS: hypotheekaanvragen
Lucas Bols: jaarresultaten 2014-2015

Donderdag 25 juni
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: consumentenuitgaven
VS: geldhoeveelheid
VS: betalingsbalans

Vrijdag 26 juni
EU: geldhoeveelheid
VS: consumentenvertrouwen (Michigan)

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

Na de opname van Barco in de
voorbeeldportefeuille hebben
we enkele maanden moeten

wachten eer de koers op dreef kwam.
Dat gebeurde pas toen de visualisatie-
specialist met een veel beter dan ver-
wachte tradingupdate naar buiten
kwam. De analistenconsensus voor het
eerste trimester stond op een omzet
van 220 miljoen EUR, maar het West-
Vlaamse technologiebedrijf toonde een
kwartaalomzetcijfer van 241,6 miljoen
EUR. Dat was niet alleen bijna 10%
boven de gemiddelde analistenschat-
ting, maar ook 14,6% meer dan in de
eerste drie maanden van 2014. 

De aangename verrassing kwam van

de grootste afdeling, Entertainment.
Daar zagen we een omzettoename met
18,4%, tot 134,9 miljoen EUR. Het gun-
stige effect van de forse klim van de
Amerikaanse dollar (USD) liet zich voe-
len, sneller dan analisten hadden inge-
schat. Het is echter wachten tot de half-
jaarresultaten voor een eventuele aan-
passing van de (voorzichtige) vooruit-
zichten. Het orderboek was met 37,5
miljoen EUR gestegen sinds het jaar-
begin, tot 339,7 miljoen EUR. De markt
reageerde dan ook positief op de tra-
dingupdate. 

Om de koers nu nog substantieel
hoger te krijgen, zal Barco met geloof-
waardige overnames moeten komen.

De visualisatiespecialist zit sinds na de
verkoop van de defensieafdeling op
een aanzienlijke oorlogskas van ruim
200 miljoen EUR. Begin deze week was
er een eerste, bescheiden stap met de
aankoop voor 18,5 miljoen USD van
Advan, een producent van hoogwaar-
dige LCD-displays uit Silicon Valley
(omzet 22 miljoen USD). 

Tegen 1,1 keer de verwachte boek-
waarde en 6 keer de verwachte ver-
houding tussen de ondernemings-
waarde (ev) en de bedrijfskasstroom
(ebitda) blijven we het aandeel te goed-
koop vinden. We handhaven dan ook
het advies koopwaardig (rating 1B)
met een faire waarde van 66 EUR. �

Barco doet eerste overname

+13,7

Aankoop: we hebben 550 aandelen Peabody Energy (bij)gekocht tegen 2,40 USD (1177 EUR) - Verkoop: -
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