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Terwijl het afwachten is of en hoe
de Griekse knoop wordt ont-
ward, wordt dat ook de eerste

grote test voor een aantal nieuwe
beleggers. Met veel genoegen lezen
we verhalen in de pers of horen we
bij financiële instellingen dat steeds
meer jongeren aandelen kopen. Met
meestal maar enkele honderden euro’s
wagen ze hun eerste stappen op de
beursvloer. We kunnen er zelf van
meespreken. Tijdens de recente Beleg-
gerscompetitie die we sinds vele jaren
samen met Keytrade Bank organise-
ren, zien we de jongste jaren één grote
constante: het stijgend aantal studen-
ten dat deelneemt. De editie 2015
bracht weer tweeduizend studenten
extra op de been.

Jongeren hebben een dubbele moti-
vatie om de stap naar
de beurs te zetten.
Vooreerst is er de
ultralage rente op het
spaarboekje. Sparen
brengt niets meer op
en dus zoeken ze naar
alternatieven, die wel geld opbrengen.
Aandelen liggen dan voor de hand.
Maar daarnaast – en nog meer speci-
fiek voor jongeren – is er het debat
over de pensioenen. Langer werken
leeft volop bij jongeren, maar ook het
besef dat door de toenemende vergrij-
zing een hoog pensioen niet echt rea-
listisch is. Steeds meer jongeren zijn
ervan overtuigd dat ze hun wettelijke
pensioen moeten aanvullen, om niet
op hun levensstandaard in te boeten
na hun actieve loopbaan.

De crashtest
We hopen dat Xander Michielsen,

de winnaar van de studentenrang-
schikking in de Beleggerscompetitie
2015, het prototype is van de nieuwe

generatie op de beurs. Hij doet een
master in finance in Antwerpen en is
al vele jaren actief op de beurs. Hij
noemde beleggen zijn favoriete hobby. 

Het is nu natuurlijk allemaal mooi.
De aandelenmarkten zijn dankzij de
lage rente en dus dankzij de steun van
de centrale banken al jaren in een
opwaartse tendens. Iedereen weet uit
persoonlijke ervaring dat de eerste
grote test de eerste crash is die we mee-
maken. Een mogelijke grexit kan ertoe
leiden dat aan de boom wordt
geschud. Het is uitkijken hoeveel jon-
geren die onlangs de beurzen hebben
ontdekt, aan boord zullen blijven.

Het beste middel tegen een kater
blijft de focus op de lange termijn hou-
den en beseffen dat beleggen in aan-
delen geen spurt is, maar een mara-

thon lopen. Regelmaat
is ook cruciaal. Er niet
veel geld insteken of
aandacht aan beste-
den als de aandelen-
markten volop aan het
stijgen zijn. Ook en

vooral al geld dat je kunt missen erbij
steken als de koersen zakken en de
markten ook dan blijven volgen.

Beleggen is geen kwestie van snel
en voortdurend geldgewin. Crashes
horen bij aandelenbeleggingen zoals
regenbuien bij het Belgische weer.
Beleggen in aandelen is ook een ver-
haal van ervaring opdoen. Jongeren
beleggen op de beurs met weinig geld
en zullen een aantal beginnersfouten
maken. Maar die zijn er al uit op het
moment dat de spaarreserves groter
worden en er dus meer geld vrijkomt
om op de beurs te beleggen. Allemaal
met het doel de levensstandaard op
peil te houden na het pensioen en nog
een mooie som te kunnen doorgeven
aan de kinderen of kleinkinderen. �
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N iemand wil een grexit, maar
op het moment dat we dit
nummer afsloten, was er nog

geen compromis in zicht. En dat terwijl
de deadline toch wel heel dichtbij komt
en de zenuwachtigheid verder toe-
neemt. Er is en blijft dus reden tot
waakzaamheid en voorzichtigheid.
Een oplossing van de laatste minuut
mogen we zeker niet uitsluiten, al is
die dan wellicht halfslachtig. Die kan
dan mogelijk aanleiding geven tot een
opluchtingsrally. Gezien onze beperkte
cashpositie, hopen we uiteraard op het
tweede scenario. Intussen werd het
dividend bij ArcelorMittal betaald.

Tessenderlo: twee obligaties
Pas de voorbije maanden is de

markt Tessenderlo Group beginnen
te beschouwen als een sterk turn-
aroundverhaal. Op de jaarvergade-
ring begin juni kwamen flink wat
vragen richting het nieuwe manage-
ment onder leiding van topman Luc
Tack. Daaruit kon duidelijk worden
afgeleid dat het ergste achter de rug
is, maar ook dat er nog flink wat uit-
dagingen zijn. Niet vergeten dat het
bijvoorbeeld volop crisis is in de afde-
ling Biovalorisatie (verwerking
slachtafval en gelatine). Maar CEO
Tack verzekerde dat hard wordt

gewerkt aan het aanpakken van die
crisis. 

Bij de heropstanding van Tessen-
derlo Group speelde de kapitaalver-
hoging van afgerond 175 miljoen EUR
eind vorig jaar een significante rol.
De balans werd hersteld en de groep
beschikte over de middelen om te
investeren in nieuwe fabrieken en het
verbeteren en optimaliseren van
bestaande sites. In oktober vervalt
nog een obligatie van 150 miljoen
EUR. Vandaar dat Tessenderlo vorige
week aankondigde twee series van
obligaties op de markt te brengen:
een op zeven jaar (tot 2022) met een

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index

Tessenderlo Group tankt bij

Sinds 1/1/2015 Sinds 1/1/2014
+13,2% +17,2%
+7,9% +14,3%

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

Aankoop: -  
Verkoop: -
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coupon van 2,875% en een op tien
jaar (tot 2025) met een coupon van
3,375%. Samen werd heel snel 250
miljoen EUR opgehaald, 192 miljoen
op zeven jaar en 58 miljoen op tien
jaar. We beschouwen Tessenderlo
Group nog altijd als een basiswaarde
voor de voorbeeldportefeuille de
komende jaren (rating 2B). 

GSK: genoemd 
als overnamedoelwit

We kunnen niet onder stoelen of
banken steken dat onze belegging
in GlaxoSmithKline (GSK) voor de
voorbeeldportefeuille een teleurstel-
ling is. Binnen het resultatenseizoen
met betrekking tot het eerste kwar-
taal is de Britse farmareus een van
de grootste ontgoochelingen. De cij-
fers kwamen niet alleen onder de
verwachtingen uit, maar er zijn ook
de commentaren over het genees-
middel Advair. Het management
houdt nu zelf rekening met een val
van de Amerikaanse omzet van
Advair van ruim 2 miljard GBP vorig
jaar tot 300 miljoen GBP tegen 2020.
Het aandeel zakte de voorbije weken
dan ook, en dat wekt volgens een
aantal Britse media de interesse op

van de andere farmagiganten, zoals
Pfizer, Johnson & Johnson, Roche en
Novartis. 

Tenzij die overnamegeruchten snel

realiteit worden, zullen we met
GlaxoSmithKline duidelijk meer
geduld moeten koesteren dan aan-
vankelijk ingeschat. In afwachting

is er de garantie van een hoog divi-
dendrendement. Het positieve
advies blijft dan ook staan (rating
1A). �

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: eerste, kleine overname met
Advan (update) 

� Bolloré: belang Vivendi verhoogd tot
14,5%; degelijke Q1-cijfers 

� CMB: fors herstel Baltic Dry-index;
CMB-koers volgt (nog) niet (update) 

� Cosan: redelijke cijfers Q1; positie werd
aangevuld 

� DSM: Patheon (49% DSM) trekt naar de
beurs; waarde 4 à 5 EUR per DSM-
aandeel (update) 

� Lafarge: fusiebod Holcim loopt tot en
met 3 juli

� SABMiller: CEO Carlos Brito van AB
inBev houdt mogelijke interesse in
SABMiller af (update) 

Energie
� Ganger Rolf: zeer degelijke cijfers eerste
kwartaal

� Peabody Energy: koers zwaar onder druk;
positie aangevuld 

� PNE Wind: koers onder druk door het
aanhoudend conflict met belangrijkste
aandeelhouder Friedrichsen en
afgelasting jaarvergadering (update) 

� Uranium Participation: historisch hoge
onderwaardering; koersherstel verwacht

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

Goud en metalen
� ArcelorMittal: teleurstellende prognose
2015 

� First Quantum Minerals: ideaal
overnamedoelwit voor
grondstoffenreuzen volgens 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: sterke cijfers eerste kwartaal 
� Vale: bodem ijzerertsprijs gezien; positie
werd aangevuld 

Landbouw
� Asian Citrus: flink en onverwacht
koersherstel 

� Potash Corp.: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille 

� Suedzucker: koers verder gestegen door
verhoging verwachtingen bij dochter
Cropenergies (update) 

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

� Tessenderlo: dubbele obligatie-uitgifte
voor particulieren (zie boven) 

� Wilmar International: meevallende
jaarcijfers 

Vergrijzing
� Bone Therapeutics: het blijft wachten op
belangwekkend nieuws (update)

� Fagron: ING haalde het aandeel van de
favorietenlijst 

� GlaxoSmithKline: tegenvallend nieuws bij
Q1-cijfers; overnamegeruchten (zie
boven)

� 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)

VOLGENS BRITSE MEDIA 
IS GSK EEN 

OVERNAMEKANDIDAAT.



SCHEEPVAART

Euronav

De Antwerpse rederij Euronav
blijft op koopjesjacht. Pas
enkele maanden na de ople-

vering van de laatste twee van de 19
VLCC-olietankers die het vorig jaar
heeft overgenomen (very large crude
carriers met een maximale capaciteit
van 320.000 ton) kondigde Euronav
een nieuwe transactie aan. Deze keer
gaat het om de aankoop van vier
VLCC’s, momenteel nog in aanbouw.
De totale kostprijs bedraagt 384 mil-
joen USD, of 96 miljoen USD per schip.
De oplevering is voorzien voor sep-
tember 2015, januari, maart en mei
2016. Met deze aankoop zal de vloot
van Euronav uitbreiden naar 31
VLCC’s, een U(lta)LCC (capaciteit van
441.000 ton), 23 Suezmaxschepen
(capaciteit tot 200.000 ton) en twee
drijvende opslagplatformen (FSO’s).
Euronav nam bovendien een optie
(kostprijs 8 miljoen USD) op een aan-
koop van nog vier VLCC’s voor 98
miljoen USD per schip. De transactie
past perfect in de strategie van de ver-
dere uitbreiding en verjonging van de
vloot, zonder de wereldwijde vloot
van 620 VLCC’s verder uit te breiden. 

Het bedrijf beklemtoonde dat de eer-
der dit jaar aangekondigde dividend-
politiek – minstens 80% van het netto -
resultaat, via een interim-dividend in
september en een slotdividend in mei

– onverminderd van kracht blijft. Het
is duidelijk dat het management over-
tuigd is dat het forse herstel van de
vrachttarieven de aanzet is voor enkele
zeer goede jaren in de sector. De vraag
naar olietankers wordt ondersteund
door een stijgende vraag naar olie. In
die zin is de forse daling van de olie-
prijs voor Euronav een dubbele zegen,
want positief voor de vraag naar olie,
maar ook voor de eigen transportkos-
ten.

Het Internationaal Energie Agent-
schap (IEA) rekent tot 2020 op een
jaarlijkse toename van de vraag naar
olie met een miljoen vaten per dag.
Dit komt overeen met de noodzaak
voor ongeveer dertig extra VLCC’s
per jaar. Daarnaast zijn er de veran-
derende olietransporten, waarbij
steeds meer olieproductie uit Latijns-
Amerika en West-Afrika richting Azië
wordt verscheept, met langere vaar-

routes tot gevolg. Anderzijds zal de
wereldwijde vloot van zowel VLCC’s
als Suezmaxschepen slechts beperkt
groeien in 2015 en 2016. 

Euronav zette een nog beter eerste
kwartaal neer dan verwacht, het beste
sinds het derde kwartaal van 2008. In
vergelijking met het eerste kwartaal
van 2014 steeg de omzet met +93,8%,
tot 209,1 miljoen EUR. Dankzij de uit-
gebreide vloot en de fors hogere tarie-
ven -een gemiddeld dagtarief voor de
VLCC’s van 50.845 USD (+46,2% tegen-
over vorig jaar met 34.777 USD), en
voor de Suezmaxschepen van 41.944
USD (+56,5%)-, steeg de nettowinst
van 1,4 miljoen USD vorig jaar naar
80,9 miljoen USD, of van 0,02 USD naar
0,55 USD per aandeel. Het tweede
kwartaal zal ook uitstekend zijn, ver-
mits de dagtarieven hoog bleven, en
Euronav eind april al 52,24% van de
beschikbare VLCC-capaciteit boekte
tegen een gemiddeld dagtarief van
51.522 USD en 52,94% van de Suezmax-
capaciteit tegen 40.504 USD. �

Conclusie
Euronav blijft opportunistisch ver-

der inspelen op de forse cyclische her-
opleving in de olietankersector.
Bovendien laat de minder dan 50%
schuldgraad op de balans nog ruimte
voor verdere groei. De aandeelhouders
genieten mee, want hebben uitzicht
op een brutodivend in de buurt van 1
USD per aandeel. 

4

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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FARMA

Mithra
(BEPERKT) INTEKENEN OP IPO

Met Mithra Pharmaceuticals
zijn we dit jaar al toe aan de
vierde beursgang (IPO) van

een biotech- of farmaceutisch bedrijf
op Euronext Brussel. Mithra Pharma-
ceuticals ontstond in 1999 als spin-off
van de universiteit van Luik en is gespe-
cialiseerd in vruchtbaarheid en anti-
conceptie, menopauze en osteoporose,
vaginale infecties en vrouwenkankers.
Het gaat om een grote markt, geschat
op 33,6 miljard EUR in 2014, met een
jaarlijkse groeivoet van 3%. Binnen
vrouwelijke gezondheid wordt de
markt voor hormonale contraceptie op
14,1 miljard EUR geschat en die voor
de menopauze op 6 miljard EUR.
Ondanks de mogelijke neveneffecten
van de bestaande producten is er de
jongste jaren een gebrek aan innovatie. 

Mithra is in orale contraceptie, via de
verkoop van gelicentieerde generische
producten, marktleider in België (45,5%
van het volume) en Nederland (20%
van het volume in de aanbestedings-
markt). Het realiseerde daarmee in 2014
een omzet van 19 miljoen EUR en een
bedrijfswinst (ebit) van 6,4 miljoen EUR.
Op groepsniveau was er een nettover-
lies van 11,4 miljoen EUR. Het plan is
om dit jaar een aantal producten uit de
portefeuille te lanceren in Brazilië en
Duitsland, en volgend jaar in Frankrijk.
Voor andere landen wil Mithra in de

toekomst samenwerken met lokale ver-
delers. 

Na de overname van Uteron Pharma
in januari 2015 is alle hoop echter
gesteld op twee kandidaat-producten
op basis van Estetrol: Estelle, een oraal
contraceptiemiddel, en Donesta, een
middel voor in de menopauze. Estetrol
is een natuurlijk hormoon, waarvan in
preklinische en fase II-studies, ten
opzichte van de hormonen in de hui-
dige producten, een verlaagd risico op
neveneffecten (trombose, galblaas aan-
doeningen, borstcellengroei en inter-
actie met andere geneesmiddelen) is
vastgesteld. Estelle is klaar om een fase
III-studie aan te vatten en zou in 2019
of 2020 op de markt kunnen komen.
Met Donesta begint in 2016 een fase II-
studie. 

Daarnaast ontwikkelt Mithra drie
complexe generische varianten van op
hormonen gebaseerde geneesmiddelen
op voorschrift: Tibelia (osteoporose,
verwachte goedkeuring in 2016), Zore-
line (prostaat- en borstkanker) en
Myring (contraceptie). Zoreline en
Myring zijn eigendom van Novalon,
voor 50% in handen van Mithra. 

De IPO mikt op een beursnotering
vanaf 30 juni (ticker MITRA) op Euro-
next Brussel, via de uitgifte van 5,24
miljoen aandelen tegen een voorziene
uitgiftevork van 10,5 à 12,5 EUR per
aandeel. Er is een optie voorzien voor
15% extra aandelen en een overtoewij-
zingsoptie voor nogmaals 15%. De inte-
kenperiode loopt van 18 juni tot en met
26 juni (met mogelijkheid tot ver-
vroegde afsluiting vanaf 25 juni). Een
aantal van de bestaande aandeelhou-
ders – met als voornaamste Marc

Coucke (huidig belang van 18,2%) en
de Oostendse bouwondernemer Bart
Versluys (3,1%) – zullen intekenen voor
een totaal bedrag van 16,9 miljoen EUR,
of maximaal 1,61 miljoen aandelen. 

Marc Coucke stapte in februari in
Mithra met het voornemen om in totaal
40 miljoen EUR te investeren. Een aan-
zienlijk gedeelte hiervan gebeurde al
in mei, via een kapitaalverhoging van
54,6 miljoen EUR. Het belang van top-
man François Fornieri (momenteel
41,4%) zal na de IPO verwateren tot
32,3% (bij uitgifte tegen 11,5 EUR per
aandeel). Het bedrijf is bezig met het
bouwen van een eigen productiefaci-
liteit in Luik, waarvan de volledig gefi-
nancierde eerste fase klaar zal zijn tegen
2017. Een heikel punt is wel dat er een
gerechtelijk onderzoek loopt tegen
Mithra en topman Fornieri, wegens
mogelijke schendingen van de regels
rond het aanprijzen van geneesmid-
delen op voorschrift. �

Conclusie
We denken dat de IPO van het belof-

tevolle Mithra Pharmaceuticals met
de steun en naambekendheid van Marc
Coucke succesvol zal verlopen. Het
bedrijf zal een marktkapitalisatie van
bijna 400 miljoen EUR hebben. Een
stevig prijskaartje dat op termijn enkel
kan worden verantwoord als Estetrol
doorbreekt. Daarop is het evenwel nog
enkele jaren wachten. U mag inteke-
nen, maar beperk uw positie, gezien
het bovengemiddelde risico.

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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Vedanta Resources

Vedanta Resources, dat wordt
gecontroleerd door de Indiase
miljardair Anil Agarwal en

sinds 2003 noteert op de beurs van
Londen, is een ruim gediversifieerde
grondstoffengroep, die dezer dagen
tegen de trend in hoger ging, omdat
een fusie is goedgekeurd met energie-
dochter Cairn India. Vedanta slorpt
Cairn India op, waarbij de aandeel-
houders per Cairn India-aandeel, naast
een gewoon aandeel van Vedanta, ook
nog een preferentieel aandeel krijgen.
Dat houdt een premie van 7,3% in.
Daardoor zal het gewicht van India,
momenteel twee derde van de inkom-
sten (64%), verder toenemen. Vedanta
is nu al incontournable in India, want
het zorgt voor 89% van het zinkaan-
bod, 50% van lood, 48% van alumi-
nium, 29% van koper en 27% van olie
en staat zo voor 0,3 van het bruto bin-
nenlands product (bbp) van de groot-
ste democratie ter wereld. 

Vedanta Resources heeft het afgelo-
pen decennium een sterk groeiverhaal
geschreven, waardoor het tot de top
acht van de meest gediversifieerde
mijnbouwgroepen ter wereld behoort,
met een jaaromzet voor boekjaar
2014-2015 van bijna 13 miljard USD
(afsluitdatum 31 maart). Het groeipo-
tentieel is bijzonder groot als we weten
dat de gemiddelde Indiër bijvoorbeeld
maar 1,5 kilogram (kg) per jaar aan

aluminium consumeert, of minder
dan een kwart van de 6,6kg voor de
gemiddelde wereldburger en 15,4kg
voor de gemiddelde Chinees. Voor
staal, koper, zink en olie zien we
dezelfde verschillen met het wereld-
gemiddelde en China. 

In het afgelopen boekjaar 2014-2015
haalde Vedanta 39% van de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) uit olie en gas
(Cairn India) dankzij de spectaculaire
ontwikkeling van het wereldklasse-
project Rajasthan (meer dan 200 mil-
joen vaten jaarlijkse productie). Koper
droeg afgelopen boekjaar amper 7%
bij tot de ebitda door problemen in de
nochtans grote Konkola-kopermijn in
Zambia. Zink is de tweede winstbron
(37% ebitda-bijdrage). In tegenstelling
tot olie en koper is de zinkprijs wel al
ten gunste gekeerd door een dreigend
tekort in 2016-2017. Vedanta beschikt
met het Indiaanse HZL over de tweede

grootste zinkproducent ter wereld.
Daarnaast is er het Gamsberg-project
in Namibië, het grootste nieuwe zink-
project dat binnen afzienbare tijd
(2017-2018) gepland is om open te
gaan. Aluminium, ijzererts en elektri-
citeit vullen in termen van omzet en
winst verder aan, maar weinig belang-
rijk. 

De beurskoers was sinds vorige
zomer in vrije val door de scherpe val
van de olie- en koperprijs en de vrees
dat een aanhoudend lage olie- en
koperprijs tot het breken van de
schuldconvenanten kon leiden, gezien
de verwachte scherpe ebitda-daling
door de lage energieprijzen. Maar de
fusie met het cashrijke Cairn India lost
die problematiek voor een deel op. �

Conclusie
Vedanta Resources lijkt ons een heel

interessante waarde vanuit een lan-
getermijnperspectief om in te spelen
op het groeipotentieel van India. De
fusieoperatie is positief voor het finan-
cieel plaatje. De waardering blijft aan-
trekkelijk tegen 1,2 keer de boek-
waarde en de ondernemingswaarde
die minder dan 6 keer de bedrijfskas-
stroom (ebitda) bedraagt. Het divi-
dendrendement van 6,8% lijkt met de
Cairn India-deal ook iets veiliger.

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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GRONDSTOFFEN

Newmont Mining

Newmont Mining, met hoofdze-
tel in de Verenigde Staten, is na
Barrick Gold de grootste goud-

producent ter wereld. De groep is actief
in de Verenigde Staten, Australië,
Ghana, Peru en Indonesië. Ondanks
de slabakkende goudprijs, die (in USD)
zo goed als ongewijzigd noteert tegen-
over de start van 2015, presteert het
aandeel met een klim van 30% een stuk
beter dan de sectorgenoten. Dat komt
enerzijds doordat Newmont vorig jaar
was teruggevallen naar het laagste
koersniveau sinds 2001, maar ander-
zijds ook doordat de groep de schulden
sterk heeft afgebouwd en werk maakte
van kostenbesparingen. 

Het jaar werd sterk ingezet met resul-
taten die boven de verwachtingen uit-
kwamen. De mijnen van de groep pro-
duceerden gezamenlijk 1,21 miljoen
ounce goud. Als we rekening houden
met de verkoop van activa, betekent
dat een toename met 100.000 ounce.
De aangepaste nettowinst (exclusief
afschrijvingen) lag met 229 miljoen
USD een stuk boven het niveau van
een jaar eerder (121 miljoen USD). 

De totale productiekosten daalden
met 18%, tot 849 USD per ounce. Onge-
veer een derde van die sterke daling is
te danken aan de lagere olieprijzen en
de waardedaling van de Australische
dollar (AUD). Nog eens 15% van de

besparingen is toe te schrijven aan uit-
gestelde kapitaaluitgaven. Het gaat
dus slechts voor ongeveer de helft om
echte en duurzame kostenbesparingen.
Bij geen enkele mijn kwamen de gemid-
delde totale productiekosten boven
1000 USD uit. Newmont voorspelt voor
het volledige boekjaar een productie-
kostprijs tussen 960 en 1020 USD per
troy ounce. Dat cijfer zou moeten terug-
vallen naar 925 tot 1025 USD in 2017. 

De goudproducent kwam recent in
het nieuws met de overname van de
Cripple Creek & Victor-mijn van
AngloGoldAshanti in de Amerikaanse
staat Colorado. De output van Cripple
Creek & Victor bedroeg vorig jaar
211.000 ounce goud en 110.000 ounce
zilver. Newmont maakt zich sterk dat
het de productiekosten van de mijn
met een tiende kan verminderen. Een
geplande uitbreiding is al voor twee
derde afgerond. Newmont moet nog

ongeveer 200 miljoen USD investeren
om de expansie af te ronden. Die moet
de productie vanaf 2017 opkrikken
naar 350.000 tot 400.000 ounce tegen
een totale productiekostprijs van 825
tot 875 USD.

Om de transactie te financieren, gaf
Newmont 29 miljoen nieuwe aandelen
uit. Dit is een verwatering met 5,5%
maar daar staat wel een stijging van
de groepsproductie met 8% tegenover.
Andere groeiprojecten zijn onder meer
Merian in Suriname (operationeel in
2016), Long Canyon in Nevada (2017)
en de uitbreiding van Tanami in Aus-
tralië. Die moeten het uitdoven van
andere activa compenseren en de
groepsproductie tegen 2017 doen toe-
nemen naar 4,7 tot 5,1 miljoen ounce
tegenover 4,6 tot 4,9 miljoen ounce dit
jaar. Newmont verkocht sinds begin
vorig jaar voor ongeveer 1,5 miljard
USD aan activa. Daardoor is de netto-
schuldpositie gedaald naar 3,9 miljard
USD. Als we vergelijken met de schuld
eind vorig jaar van 10,3 miljard USD
bij Barrick Gold, dan ligt die dus bedui-
dend lager. �

Conclusie
De lage kostenstructuur en de hoge

reserves zijn de voornaamste plus-
punten van Newmont. Ondanks de
slabakkende goudprijs is de vrije kas-
stroom positief en kunnen de schulden
worden afgebouwd. Toch noteert het
aandeel nog steeds maar aan 1,1 keer
de boekwaarde. 

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Het geruzie heeft lang genoeg
geduurd. Dat er een overeen-
komst komt, is bijna onver-

mijdelijk. De risico’s als de toestand
escaleert, zijn veel te omvangrijk en
te onoverzichtelijk. Tsipras en zijn
aanhangers hebben mede de toe-
komst van heel Europa in handen.
Ofwel komt er een compromis uit de
bus en is iedereen tevreden tot het
volgende dispuut, dat onvermijdelijk
zal zijn. Ofwel blijven de leden van
de trojka steevast hun eisen opleggen
en weigert Griekenland enige toena-
dering, maar blijft het binnen de
eurozone. In dat geval zijn de leden
van de trojka wel al hun centen in
een klap kwijt, zowat 260 miljard
euro (EUR).

Banken in problemen
De Griekse banken, die sinds kort

onder het rechtstreekse toezicht van
de Europese Centrale Bank (ECB)
staan, blijven werkzaam en zullen
bij de ECB aankloppen om vol-
doende liquiditeiten in kas te hebben.
Daarvoor moeten ze effecten in pand
geven. Wil de ECB het bankstelsel
overeind houden, dan zal ze moeten
toegeven en de kwaliteit van het toe-
vertrouwde pand verlagen. In dat
geval zal de EUR boeten, want zijn
intrinsieke waarde zal verslechteren.

De ECB kan natuurlijk weigeren de
Griekse banken te ondersteunen, in
de hoop daardoor de Griekse rege-
ring te verplichten om de voorstellen
van de trojka tegemoet te komen.
Maar dat is een kortzichtige oplos-
sing. De regering hoeft maar een
openbare instelling op te richten die
quasigeld uitbrengt op bevel van de
staat, dat naast de EUR zal circuleren.
Ze kan beide geldsoorten beheren
door een soort dubbele wisselmarkt
in te voeren, zodat de reguliere eco-
nomie (zij die tastbare goederen pro-
duceert en noodzakelijke diensten
verleent) zich verder kan ontplooien.
Intussen zal in de rest van de euro-
zone geweten zijn dat de ECB niet
als laatste geldschieter van het bank-
wezen fungeert en dat dus geen
enkele bank behoed is van enige
onheil. Wil ze dat risico op haar eentje
dragen?

Eenmaking in het gedrang
Ook de Europese leiders en de

Europese instellingen komen niet
zonder kleerscheuren weg in geval
van een Griekse weigering. Hun
invloed op Griekenland verdwijnt
terstond, wat niet zonder politieke
gevolgen zal blijven. Het dictaat van
de Unie vervalt dan ogenblikkelijk.
De inhoud van de bestaande verdra-

gen zal spoedig ter discussie worden
gesteld. De eenmaking komt in
gedrang. De EUR zal daarvan het
slachtoffer worden. Wat op zijn beurt
het herstel van de belabberde econo-
mische toestand van de Unie zal fnui-
ken. Durven ze zo’n weg te bewan-
delen?

Dat Griekenland steevast zijn koers
zal volgen, heeft ook te maken met
het parlementaire comité dat vlak na
de vorming van de nieuwe regering
werd ingesteld om de legitimiteit van
de aangegane (eerder van buitenaf
opgelegde) schulden te toetsen. Een
eerste rapport van dat comité is
vorige week gepubliceerd. Daarin
staat dat het beloofde steungeld van
de trojka van de jaren voordien
slechts gedeeltelijk is toegekomen.
Naargelang hun oorspronkelijke
bestemming blijkt soms 90 % 
nooit te zijn aangekomen op 
het Griekse grondgebied. Grieken-
land staat dus in voor schulden 
waarvan het de opbrengst nooit heeft
ontvangen. Zouden de geldschieters
het aandurven hun zaken wat gron-
diger te bekijken, om dan vast te stel-
len dat het geheel een grote schijn-
vertoning is? En wat geldt voor Grie-
kenland geldt natuurlijk ook voor de
andere behoeftige landen van de
Unie.

Obligaties

Oplossing voor Griekenland is noodzakelijk
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Geen angstverschijnselen
Nee, voorwaar, er komt een einde

aan deze wanvertoning in de loop
van deze week. Dat is al te merken
op de wisselmarkt, waar de EUR per
saldo standhield. Hij wist zelfs met
0,7% te verstevigen tegen het einde
van de week tegenover de dollar
(USD). Ook de ontwikkeling van de
renteschalen vertoonde geen spoor
van angst. Dat heeft meer te maken
met de toestand van het bankwezen,
die allesbehalve hoopgevend is. Ban-
ken willen nog langer van de lage
rentestand kunnen genieten. Zij die
toegang hebben tot de TLTRO (Tar-
geted Longer-Term Refinancing Ope-
ration), een kredietfaciliteit van de
ECB, namen deze maand al voor 74
miljard EUR op, het drievoud van
wat ze normaal opnemen, en dit voor
een langere termijn dan gewoonlijk,
veertig maanden in plaats van de
gebruikelijke drie. Dat geld kregen
ze toegewezen tegen 0,05%.

Stormloop op kwaliteit
Op de kapitaalmarkt bleek de

onrust iets duidelijker. Er heerste een
ware stormloop op soeverein papier
van betere kwaliteit, terwijl dat van
de perifere probleemlanden terrein

verloor. Het Griekse papier verloor
tot 12% de afgelopen week. De ver-
schuivingen duwden de markt
omlaag. Men telde zeven dalende
stukken voor drie stijgende in EUR.
Het dollarsegment hield beter stand
nu iedereen ervan overtuigd is dat
er geen renteverhoging zal plaats-
vinden voor het einde van het jaar.
Daar telde men twee opwaarts
gerichte stukken tegenover één neer-
waarts.

Op de primaire markt was er
alweer weinig te beleven. Banken
blijven reuzenleningen aanbieden
tegen weinig aantrekkelijke voor-
waarden. Voor de kleine belegger
pakte Tessenderlo Group (zonder
rating) uit met een tweeledige lening
in EUR. De voorwaarden ervan zijn
vrij complex. Vooreerst kan de cou-
pon van beide leningen met 0,5 %
verhoogd worden vanaf 2016, als de
aandeelhouders geen wijziging van
de statuten van het bedrijf hebben

goedgekeurd. De leningen kunnen
bovendien vervroegd terugbetaald
worden uit hoofde van de houders
(put) als het bedrijf een controlewij-
ziging ondergaat. Dit kan alleen als
het bedrijf daarvoor zelf de toestem-
ming aan de obligatiehouders geeft
en als minstens 85% onder hen de
terugbetaling vragen. De houders
kunnen ook een vervroegde terug-
betaling eisen naar aanleiding van
een wanprestatie (het niet tijdig uit-
keren van een coupon, bijvoorbeeld).
De prijs van de put zal minimaal
101% bedragen.

De emittent behoudt bovendien het
recht om de leningen vervroegd
terug te betalen (call) als de fiscaliteit
voor dergelijke obligaties een wijzi-
ging ondergaat. Hij kan ook ten alle
tijde de leningen vervroegd terug-
betalen tegen een prijs die een ren-
dement biedt dat 0,4% hoger staat
dan de Bund op de respectievelijke
looptijden, een zogenoemde spens-
clausule. Ondanks hun complexe
structuur werden de stukken heel
goed onthaald en is Tessenderlo erin
geslaagd om 250 miljoen in totaal op
te halen. De leningen noteren welis-
waar onder hun intekenprijs op de
grijze markt. �

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

1

1
3

4
2

2
3
4

ER HEERSTE EEN 
STORMLOOP OP PAPIER
VAN BETERE KWALITEIT.
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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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