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We onthullen in primeur onze
favorieten voor de tweede
helft van 2015. We mogen

tevreden zijn over het eerste semester
en blijven de klemtoon leggen op ach-
terblijvers waarvan we een comeback
verwachten.

Top vijf binnenland
1. CMB. De koers bevindt zich dicht

bij het vijfjarige dieptepunt. Het trans-
port van drogebulkgoederen (zoals
ijzererts en kolen) zit in een crisis. We
zien de jongste weken wel een herstel
van de tarieven door de verschroting
van schepen. Nog geen koersreactie
bij CMB (zie ook p. 12).

2. Barco. Is al enkele jaren op zoek
naar groei. Het aandeel is fors achter-
gebleven. De koers zit al in een eerste
herstelfase door de beter dan ver-
wachte tradingupdate over het eerste
kwartaal. Toch blijft Barco in de selec-
tie, vanwege mogelijke overnames.
De groep beschikt over een forse oor-
logskas. Voorlopig deed ze enkel een
kleine overname, maar er is voldoende
geld om de aandeelhouders te ver-
wennen met een hoger dividend en
een inkoopprogramma van eigen aan-
delen.

3. Fagron. Belgische midcap met een
stevig groeiprofiel, maar de koers is
niet op recordniveau. Er zijn twijfels
door een wijziging in het terugbeta-
lingssysteem in de VS. We geloven
dat de groei aanhoudt. 

4. Sipef. De plantagemaatschappij
is al twee jaar een achterblijver op de
Brusselse beurs. De palmolie- en rub-
berprijzen zijn dan ook serieus terug-
gevallen, maar dat zit verrekend in de
koers. Weerfenomeen El Nino kan de
palmolieprijs weer opkrikken.

5. Picanol. Is duidelijk geen achter-

blijver, maar toch denken we niet dat
we aan het maximum zitten. De koers-
klim wordt gedragen door de heront-
dekking van Tessenderlo, onze top-
favoriet begin dit jaar. Het orderboek
voor de weefmachines herstelt.

Top vijf buitenland
1. Potash Corp. De grootste mest-

stoffenproducent ter wereld heeft
enorme potashreserves en een hoge
productiecapaciteit. Royale dividend-
betaler. Toch staat de koers op een
jaarbodem door de lage landbouw-
prijzen.

2. DSM. Typevoorbeeld van het
moderne Europees chemiebedrijf, met
een oriëntatie op voeding en gezond-
heid. Overnamedoelwit, mogelijk van
het Duitse Evonik.

3. GSK. Achterblijver in de Europese
farma. Zwakke koersprestatie in de
eerste jaarhelft door ontgoochelend
eerste kwartaal. Toch blijft het aandeel
in de selectie door het stevige divi-
dend en de mogelijkheid van een
overname door een farmareus als Pfi-
zer, Johnson & Johnson, Roche of
Novartis (zie p. 10). Mooie pijplijn op
lange termijn.

4. ArcelorMittal. De resultaten van
de grootste staalgroep ter wereld ver-
beteren al enkele kwartalen. Door de
betere conjunctuur in Europa en in de
opkomende markten, en door de sta-
bilisatie of het lichte herstel van de
ijzerertsprijs kan ArcelorMittal een
comeback maken in de tweede jaar-
helft.

5. Silver Wheaton. Sinds de piek in
2011 is de zilverprijs gedaald met 70%,
erg goedkoop ten opzichte van goud.
Het royalty- of streamingbedrijf Silver
Wheaton is een goede manier om in
te spelen op een herstel. �
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RETAIL

Colruyt

In moeilijke marktomstandigheden
publiceerde Colruyt behoorlijke
resultaten over het boekjaar

2014-2015 (dat eind maart 2015 ein-
digde). De nettowinst daalde welis-
waar met 5%, maar die daling is te
wijten aan de boete van 31,6 miljoen
EUR die Colruyt betaalt als minnelijke
schikking met de Belgische mededin-
gingsautoriteiten in het kader van het
onderzoek naar prijsafspraken in de
periode 2002-2007 voor een aantal ver-
zorgingsproducten. De schikking
werd op 19 juni ondertekend, maar
mag in de resultaten van 2014-2015
worden opgenomen. Zonder die boete
steeg de nettowinst met 3,7%, zodat
Colruyt de eerdere belofte van een
minstens even hoge nettowinst als
vorig jaar kan waarmaken. In die cij-
fers zit wel een eenmalige meerwaarde
van 9,3 miljoen EUR op de participatie
in Parkwind-groep, en gezuiverd voor
die bonus springt de nettowinst nipt
over de lat van vorig jaar. 

Dat is geen slecht resultaat in een
distributiemarkt die nog altijd wordt
geplaagd door dalende prijzen. Debet
aan die prijsdeflatie is de scherpe con-
currentie tussen de hoofdrolspelers
en een consument die nog altijd naar
goedkopere producten grijpt. Op
beide fronten is mogelijk verbetering
op til. Het consumentenvertrouwen

herstelt zich, in het spoor van de ver-
beterende conjunctuur en de aantrek-
kende arbeidsmarkt, en de fusie tussen
Delhaize en Ahold kan de concurren-
tieslag op de Belgische markt iets ver-
zachten. Vooral de discounters Aldi
en Lidl en nieuwkomer Albert Heijn
zetten de voorbije jaren de markt op
scherp, maar wellicht herbekijkt Ahold
de strategie van dochter Albert Heijn,
nu de fusie met Delhaize beklonken
is. Daartegenover staat dat Ahold via
dochterbedrijf Bol.com heel sterk staat
in de onlineverkoop van vooral non-
foodproducten. 

Ondanks de prijsdeflatie groeide de
omzet van Colruyt met 3,1%, tot 8,9
miljard EUR. Dat is dus sneller dan
de markt, wat zich ook vertaalt in een
stijging van het marktaandeel tot 31%.
Daarbij dragen ook de buurtwinkels
van Okay en de biosupermarkten van
Bio-Planet meer dan hun steentje bij.

De omzet steeg hier met 12%, en de
volumestijging was zelfs nog groter.
Colruyt investeert dan ook in een ver-
dere expansie van Okay als antwoord
op het stilaan onoplosbare mobiliteits-
vraagstuk. Om die stijging van de ver-
koop en het marktaandeel mogelijk
te maken, moest ook Colruyt uiteraard
investeren in lagere prijzen en pro-
moties. Dat is het ook aan zichzelf ver-
plicht om de kernstrategie van laagste
prijzen geloofwaardig te houden. 

Desondanks slaagde de groep erin
om de onderliggende winstmarges
stabiel te houden, wat vooral te dan-
ken is aan een minder extreme pro-
modruk in de tweede helft van het
boekjaar. Als deze tendens zich door-
zet, dan zit er dit jaar opnieuw een
stijgende omzet bij een licht stijgende
marge in, wat zich zou vertalen in
verse winstgroei. Maar aan die prog-
nose wil het bedrijf zich traditie -
getrouw nog niet wagen. �

Conclusie
De toename van de omzet en de licht

afnemende promodruk in de tweede
jaarhelft maakten een lichte stijging
van de onderliggende nettowinst
mogelijk. Wellicht zet die tendens zich
dit jaar door. Bij een koers-winstver-
houding van 18 en een ondernemings-
waarde (ev) van ruim 9 keer de
bedrijfskasstroom (ebitda) is dat posi-
tieve scenario al enigszins in de koers
verrekend. 

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A
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AUTOMOBIEL

Michelin

M ichelin staat alom bekend als
de grootse bandenproducent
ter wereld, met activiteiten

in 170 landen en een wereldmarkt-
aandeel in de buurt van 15%. De
Franse onderneming zat van het najaar
2013 tot het voorjaar 2014 in de voor-
beeldportefeuille en deed het toen
prima. Michelin, opgericht in 1889, is
een ronkende naam in de auto-indus-
trie. Vorig jaar werden ruim 170 mil-
joen banden geproduceerd, met het
merk Michelin als wereldwijde pre-
miummerk. Voor sportwagens en
SUV’s is er het specifieke merk
BFGoodrich. Sterke continentale mer-
ken zijn verder Kleber in Europa, Uni-
royal in Noord-Amerika en Warrior
in China. 

Een cruciaal onderdeel van de stra-
tegie is die merken te versterken door
betrouwbaarheid en een koploper in
technologie en innovatie te zijn. Zo
verwerft de groep een competitief
voordeel en neemt de trouw van de
consument toe. In het verlengde daar-
van ligt de focus op het leiderschap
in gespecialiseerde banden. De spe-
cialisaties waarop Michelin inzet en
prat gaat, zijn de banden voor mijn-
bouw-, landbouwvoertuigen en vlieg-
tuigen (26,5% van het operationeel
resultaat in 2014). 

Minstens even essentieel is maximaal

te profiteren van de groei in de opko-
mende landen. Vorig jaar werd bijna
een derde van het zakencijfer in de
groeilanden gehaald. Tegen 2020 moet
dat cijfer tot minstens 45% zijn opge-
krikt. De jongste jaren werden in de
BRIC-landen drie nieuwe fabrieken
geopend: Pau Brasil, Shenyang 2 en
Chennai, voor een totale investering
van 2,75 miljard EUR. 

Tussen 2012 en 2016 is het doel om
voor 1,2 miljard EUR aan competivi-
teitsverbeteringen te realiseren. Na
drie jaar (2012-2014) is al 703 miljoen
EUR gerealiseerd. Een van de onbe-
twistbaar sterke punten van de onder-
neming is en blijft de zeer solide
balans, met een verhouding netto-
schuld ten opzichte van eigen vermo-
gen van amper 7%. Vorig jaar werd
volgens het management 700 miljoen
EUR als structurele vrije kasstroom
gerealiseerd. Zo kon het dividend sta-

biel worden gehouden op 2,50 EUR
per aandeel en werden voor 293 mil-
joen EUR eigen aandelen ingekocht. 

De jaarcijfers over 2014 bleven onder
de verwachtingen van de analisten,
met een omzetdaling van 3,4%, tot
19,6 miljard EUR, en een terugval van
de recurrente (zonder eenmalige ele-
menten) bedrijfswinst (rebit) met 2,7%,
tot 2,16 miljard EUR, tegenover een
analistenconsensus van 2,23 miljard
EUR. Het verhoopte herstel heeft zich
dus niet voltrokken. De vooropge-
stelde volumegroei van 1 à 2% werd
met +0,7% ook al niet gerealiseerd. In
het eerste kwartaal kwamen de cijfers
wel boven de verwachtingen uit, met
een toename van de nettoverkopen
met 5,6%, tot 5,02 miljard EUR. Voor
heel 2015 mikt het management op
een stijgende ebit bij constante wis-
selkoersen en een vrije kasstroom van
minstens 700 miljoen EUR. �

Conclusie
De koers schommelt rond de magi-

sche grens van 100 EUR en dat is his-
torisch hoog. Maar het aandeel is nog
altijd niet duur tegen 12 keer de ver-
wachte winst, 1,1 keer de omzet en een
verwachte ratio tussen de onderne-
mingswaarde (ev) en de bedrijfskas-
stroom (ebitda) van 5. Dat biedt nog
wel het nodige stijgingspotentieel.
Vandaar de adviesverhoging. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B



ENERGIE

Polarcus

Het Noorse bedrijf Polarcus werd
als specialist in seismische diensten
in 3D zwaar getroffen door de forse
daling van de olieprijs. Seismiek is de
eerste stap in het exploratieproces en
de forse besparingen bij de oliemajors
wegen zwaar op de sector. Zo lagen
de gerealiseerde tarieven bij Polarcus
voor een individuele klantenopdracht
in het eerste kwartaal 48% lager dan
in het eerste kwartaal van 2014. Polar-
cus besliste om de Polarcus Nadia
vanaf april 2015 te coldstacken (uit de
vaart houden, zonder het schip te ver-
schroten), en ook concurrenten als
PGS en Dolphin Group hebben ver-
gelijkbare plannen. Dat moet de
komende kwartalen een aanzet geven
tot een bescheiden herneming van de
markt. 

Sinds in februari de nieuwe topman
Rod Starr werd aangesteld, nam de
hoogdringendheid om de problemen
aan te pakken beduidend toe. Starr
stelde drie prioriteiten voor 2015.
Vooreerst het versneld inzetten op
nieuwe inkomstenbronnen (12 tot 15
miljoen USD) en op termijn een groter
gedeelte van de omzet realiseren in
de meer rendabele multiclientmarkt
(aanmaken van seismografische data-
banken om die daarna te verkopen
aan exploratiebedrijven). Een tweede
prioriteit is het realiseren van het

besparingsplan, intussen uitgebreid
van 35 naar 40 miljoen USD. Ten slotte
gaat alle aandacht naar het verstevigen
van de balans. 

De schuldpositie van Polarcus blijft
het meest nijpende probleem. Eind
maart bedroeg die 629,2 miljoen USD.
Cruciaal is het feit dat Polarcus in april
een dubbele schuldherschikking kon
doorvoeren: een grondige aanpassing
(verbetering) van de voorwaarden
van een bankkredietfaciliteit van 410
miljoen USD, gekoppeld aan een ver-
lenging van de vervaldatum (van april
2016, naar april 2018) van een conver-
teerbare obligatie (104 miljoen USD
uitstaand). De aanpassingen waren
nodig om de schuldconvenanten niet
te schenden en Polarcus de tijd te
geven om de oversteek naar meer
opdrachten in de multiclientmarkt
(hogere behoefte aan werkkapitaal)
te maken. 

De bezettingsgraad steeg in het eer-
ste kwartaal naar 83% (80% vorig jaar
en 70% op jaarbasis), het hoogste cijfer
sinds het derde kwartaal van 2013. De
omzet daalde naar 81,1 miljoen USD
(-33%), dankzij de forse daling van de
tarieven (-48%). Door de besparingen
zakten de werkingskosten met 13%,
of 10,7 miljoen USD. De bedrijfskas-
stroom (ebitda) daalde met 11%, tot
35,2 miljoen USD, wat resulteerde in
een stijging van de ebitda-marge van
32,6% naar 43,5% (33,6% op jaarbasis
in 2014). De financiële kosten daalden
van 16,8 miljoen USD, naar 16,1 mil-
joen USD. 

Tegenover een nettowinst van 1 mil-
joen USD in het eerste kwartaal van
2014 was er een nettoverlies van 26,4
miljoen USD (0,039 USD of 0,3 NOK
per aandeel). Het orderboek bedroeg
begin juni 235 miljoen USD, tegenover
230 miljoen USD midden april, goed
voor 75% van de totale capaciteit voor
2015. �

Conclusie
De markt is duidelijk bezorgd over

de moeilijke marktomstandigheden
en de schuldpositie bij Polarcus. We
denken dat het bedrijf met de nieuwe
topman en dankzij de ultramoderne
vloot uit de crisis zal raken. Hoewel
u, gezien het risico, het beste slechts
een beperkte positie aanhoudt, is het
belangrijk de lage koers aan te grijpen
om uw gemiddelde aankoopkoers fors
te verlagen. 

INSIDE BELEGGEN 26 JUNI 20154

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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GRONDSTOFFEN

Thompson Creek
Metals

Het Canadese Thompson Creek
Metals was tot 2013 een zuivere
molybdeenproducent. De out-

put kwam van de Thompson Creek-
mijn in Idaho (Verenigde Staten, 100%
eigendom) en van de Endako-mijn in
British Columbia (Canada, 75% parti-
cipatie). Molybdeen is een metaal dat
vooral in legeringen met staal wordt
gebruikt. Overaanbod, gekoppeld aan
een instorting van de staalmarkt, deed
de molybdeenprijs kelderen naar
amper 7,3 USD per pound, het laagste
niveau in meer dan tien jaar, terwijl op
het hoogtepunt een pound molybdeen
bijna 50 USD kostte.

Tegen de huidige prijsniveaus is de
ontginning niet langer rendabel voor
Thompson Creek. Daarom werd beslist
zowel Thompson Creek als Endako
onder ‘care and maintenance’ te plaat-
sen. Dat betekent dat de mijnen in
onderhoudsmodus gaan en dat er voor
onbepaalde tijd niet meer wordt gepro-
duceerd. Het blijft uiteraard de bedoe-
ling om de molybdeenproductie te her-
vatten zodra de prijzen weer aantrek-
ken. Vorig jaar werd nog 26,3 miljoen
pound molybdeen geproduceerd. Dat
zal dit jaar terugvallen naar nul. Toch
zullen er nog inkomsten uit molybdeen
zijn door de verkoop van bestaande

voorraden. Die inkomsten worden op
10 tot 15 miljoen USD geschat. 

Gelukkig heeft Thompson Creek nog
een alternatief voor molybdeen. Met
Mount Milligan, eveneens gelegen in
British Columbia, beschikt de groep
over een mijn met 2,1 miljard pound
koperreserves en 6 miljoen ounce gou-
dreserves. Mount Milligan werd net
op tijd operationeel, maar draait om
uiteenlopende redenen nog niet op
volle toeren. 

Thompson Creek realiseerde in het
eerste kwartaal een omzetcijfer van 123
miljoen USD, tegenover 161 miljoen
USD een jaar eerder. Er werd 32 miljoen
pound koper verkocht aan gemiddeld
2,47 USD per pound en ook 36.750
ounce goud aan 986 USD per ounce.
De bedrijfskasstroom of ebitda was
met 27 miljoen USD licht positief en
dit was ook het geval voor de operati-
onele winst (5 miljoen USD). Beide cij-

fers lagen wel onder het niveau van
vorig jaar. Het nettoverlies werd uit-
gediept naar 87 miljoen USD, tegenover
39 miljoen USD een jaar eerder. 

Thompson Creek sloot het eerste
kwartaal af met een nettoschuldpositie
van ongeveer 700 miljoen USD. Het
Canadese mijnbedrijf is al een aantal
kwartalen op de goede weg om die
schuld af te bouwen, maar er is nog
veel werk. Het verminderen van de
schulden heeft dan ook de hoogste pri-
oriteit. Dat kan het beste door hogere
kasstromen te realiseren, maar daar-
voor moeten uiteraard ook de prijzen
van koper en goud mee willen.

De raffinaderij werd ontworpen voor
de verwerking van 60.000 ton ertsen
per dag. Door operationele en tech -
nische problemen werd dat cijfer nog
niet gehaald. Het eerste kwartaal was
een tegenvaller, met slechts 39.600 ton
per dag, tegenover nog 43.800 ton in
het kwartaal daarvoor. Een aantal pro-
blemen werd aangepakt zodat de
gemiddelde verwerking in mei is geste-
gen naar 50.700 ton per dag. �

Conclusie
Na een tegenvallend eerste kwartaal

werden de productieprognoses voor
2015 verlaagd. De problemen zijn
intussen aangepakt en mei was ope-
rationeel zelfs uitstekend. De hoge
schuld is de achilleshiel van Thompson
Creek, maar het aandeel noteert dan
ook tegen amper 0,3 keer de boek-
waarde. 

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 Rend. Rating Advies

Koers Munt Markt H12m L12m K/w15 K/w16 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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ITAU UNIBANCO HOLDING

Braziliaanse
topbank

Brazilië kreunt onder stagflatie
(economische stagnatie en hoge
inflatie), onder politieke strub-

belingen (president Dilma Roussef is
gehaat in economische en financiële
middens) en onder een enorm corrup-
tieschandaal bij de staatsoliemaat-
schappij Petrobras. Geen leuke omge-
ving voor de lokale banksector. Deels
door die omstandigheden en de ver-
zwakking van de Braziliaanse real
(BRL) tegenover de dollar (USD) kun-
nen we de Braziliaanse bank Itau Uni-
banco Holding kopen op de beurs van
New York (NYSE; ticker ITUB) in de
buurt van het laagste peil van de voor-
bije vijf jaar, en dat terwijl de Brazili-
aanse banksector zich blijft ontwikke-
len. Zo steeg de verhouding tussen het
bedrag aan hypotheekleningen en het
bruto binnenlands product van 2,5%
in 2008 naar 10,2% eind vorig jaar. Ter
vergelijking: die ratio is 77% in de Ver-
enigde Staten, 40% in Frankrijk en 37%
in Duitsland. 

Met 5050 vestigingen, 92.750 werk-
nemers, 425 miljard USD activa onder
beheer eind 2014 en een beurskapita-
lisatie van 60 miljard USD is Itau Uni-
banco Holding top in Brazilië. Het is
dan ook een universele bank met twee
onderdelen. Itau Unibanco staat voor
retailbankieren, verzekeringen en ver-
mogensbeheer, terwijl Itau BBA staat
voor bedrijfs- en zakenbankieren. Maar
het is niet alleen top in kwantiteit, ook
in kwaliteit. Itau Unibanco hanteert
de grote principes van aandeelhou-

derscreatie, consumententevreden-
heid, aantrekken van toptalent en zelfs
ethische standaarden, en weet die ook
in praktijk te brengen. 

Itau Unibanco Holding is een school-
voorbeeld van een geslaagde fusie uit
2008. Unibanco werd al in 1924 opge-
start door de Moreira Salles-familie en
in 1944 werd Itau boven de doopvont
gehouden. Deels door een rist over-
names kenden ze apart een gestage
groei, tot de fusie in 2008. Intussen zijn
ze uitgegroeid tot een van de grootste
bankexperts van Latijns-Amerika, die
verder blijft vooruitgaan, deels door
acquisities. In november was er nog
de fusie-overname van Banco Itau
Chile met CorpBanca, waardoor de
groep nu ook de vierde plaats inneemt
in de lijst van grootste banken in Chili. 

Itau Unibanco Holding blijft hoofd-
zakelijk een Braziliaans verhaal, met
een voetafdruk in Chili, Uruguay, Para-
guay, Mexico, Peru en Colombia. Het
geheim is de combinatie van het fami-
liale aandeelhouderschap met ban-
kiersfamilies sinds vele decennia die
waken over de langetermijnstrategie
en een professioneel, onafhankelijk
management dat voor het dagelijkse
beheer zorgt. 

Dat vertaalt zich in schitterende
ratio’s. Het rendement op het eigen
vermogen (ROE) bedroeg voor 2014
maar liefst 24,0%. Te vergelijken met
19,9% voor Industrial & Commercial
Bank of China (eerder dit jaar nog in
de voorbeeldportefeuille), met 13,7%
voor Wells Fargo (de Amerikaanse
bank met de grootste beurskapitalisa-
tie), 9,8% voor JPMorgan Chase, 3,4%
voor Citigroup en amper 1,7% voor
Bank of America. Ook de kosten-
inkomstenratio van 47,0% scoort inter-
nationaal erg hoog (zelfde cijfer als
Banco Santander, zie IB23B). Sinds de

fusie zijn de activa met gemiddeld
15,9% per jaar gestegen en het eigen
vermogen met 12,7%. Ondanks de
crash van Lehman Brothers bedroeg
de gemiddelde koersprestatie in de
periode 2008-2014 +14,1%, tegenover
6,8% gemiddeld voor de Braziliaanse
Ibovespa-index. �

Conclusie
Er zijn flink wat argumenten om van

start te gaan met de opvolging van
Itau Unibanco Holding, en dat met
een positief advies. De opname in de
Inside Selectie geeft aan dat het aan-
deel zelfs rijp is voor de opname in de
voorbeeldportefeuille. Tegen een waar-
dering van minder dan 8,5 keer de ver-
wachte winst voor 2015 kunt u dit
kwaliteitsaandeel erg goedkoop
oppikken voor het moment dat het
negativisme rond Brazilië zal zijn
weggeëbd.

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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De suikerprijs viel vorige week
terug naar het laagste peil sinds
januari 2009. Over de voorbije

twaalf maanden is suiker zelfs de
slechtst presterende grondstof van de
Bloomberg Commodity-index. Bij het
begin van het oogstjaar 2014-2015 (okto-
ber tot september) werd nog van een
deficit op de mondiale suikermarkt uit-
gegaan. Het ziet er echter steeds meer
naar uit dat een tekort niet meer voor
dit jaar zal zijn.

De International Sugar Organisation
(ISO) voorspelde in haar recentste rap-
port dat de wereldwijde suikerproduc-
tie dit jaar het aanbod voor de vijfde
opeenvolgende keer zal overstijgen.
Daardoor zullen ook de voorraden toe-
nemen naar een nieuw recordniveau.
Naast het overaanbod speelt ook de
zwakke Braziliaanse real (BRL) een
belangrijke rol. Brazilië is de grootste
suikerproducent ter wereld en de goed-
kope BRL is gunstig voor producenten
die hun inkomsten in dollars (USD)
ontvangen. 

Niet iedereen is het echter met de
prognoses van de ISO eens. Société
Générale voorspelde eerder dit jaar al
een deficit vanaf deze zomer (na de
Braziliaanse oogst) en ziet dit tekort
volgend jaar verder uitdiepen. De
instelling meent dat Brazilië meer sui-
kerriet zal verwerken tot ethanol en
dat daardoor minder geraffineerde sui-
ker op de markt zal komen. Het Bra-
ziliaanse ministerie van Energie ver-
hoogde onlangs het verplichte etha-
nolgehalte in motorbrandstof van 25
naar 27%, waardoor de vraag automa-
tisch zal toenemen. Een ander lichtpunt
is de hogere consumptie in China. Het
land voerde tussen januari en mei 2,1
miljoen suiker in. Dat is 58% meer dan
in dezelfde periode een jaar eerder.

Uitgevers van hefboomproducten
hebben de jongste jaren sterk gesnoeid
in hun aanbod. Dat kwam enerzijds
door nieuwe regelgeving (hogere kapi-
taaleisen) en anderzijds door de stra-
tegie om geen beleggingen in land-
bouwgerelateerde grondstoffen meer
aan te bieden. Niet getreurd echter,
want er zijn nog steeds voldoende trac-
kers om in te spelen op een wijziging
van de suikerprijs.

iPath DJ UBS Sugar ETN
Tickersymbool: SGG
Beurs: NYSE Arca
Uitgifte: juni 2008
Prestatie sinds 1/1/2015: -21,5 %
Rendement op 12 maanden: -49 %
Rendement op 3 jaar: -62,2 %
Gemiddeld dagvolume: 48000
Activa onder beheer: 52,9 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,75 %

Veruit de grootste tracker op het
gebied van beheerd vermogen is de
Dow Jones UBS Sugar ETN, die tot de
iPath-productfamilie van uitgever Bar-
clays behoort. Hij noteert al sinds juni
2008 op de NYSE met als tickersym-
bool SGG. De tracker heeft de juridi-
sche structuur van een Exchange Tra-
ded Note of ETN, wat betekent dat
het om achtergesteld schuldpapier
gaat in hoofde van de uitgever. Dat is
in de praktijk enkel van belang als de
uitgever in financiële problemen zou
komen. 

SGG is een zogenaamde passieve
tracker die de prestatie van de Dow
Jones UBS Sugar-subindex schaduwt.
Die bestaat uit één termijncontract dat
telkens wordt doorgerold. Goed om
te weten is dat suiker momenteel in
contango is, wat betekent dat latere
termijncontracten duurder zijn. Dit
zorgt voor een negatief rolrendement
of roll yield. De jaarlijkse beheersver-
goeding bedraagt 0,75% en ligt daar-
mee in lijn met andere trackers op
grondstoffenfutures. 

Teucrium Sugar Fund
Tickersymbool: CANE
Beurs: NYSE Arca
Uitgifte: september 2011
Prestatie sinds 1/1/2015: -21,3 %
Rendement op 12 maanden: -39,2 %
Rendement op 3 jaar: -50,8 %
Gemiddeld dagvolume: 6300
Activa onder beheer: 3,9 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 1,77 %

Deze tracker van uitgever Teucrium
(tickersymbool CANE) kwam enkele

jaren later op de markt, maar is wel
een stuk geavanceerder dan de hier-
boven besproken SGG. De onderlig-
gende waarde bestaat uit verschillende
termijncontracten. Door die spreiding
wordt het nadeel van de contango -
situatie voor een deel tenietgedaan.
Op dit moment is het beheerde ver-
mogen gespreid over de oktober 2015
future (35%), maart 2016 (30%) en
maart 2017 (35%). Ondanks de sprei-
ding presteert het Teucrium Sugar
Fund sinds de start van 2015 niet
beduidend beter dan SGG. Dat is wel
het geval als we de situatie op één en
op drie jaar bekijken. De keerzijde van
de medaille is de beheersvergoeding
van 1,77%, een gevolg van de hogere
transactiekosten. De liquiditeit is een
stuk lager dan bij SGG maar is voor
particuliere beleggers nog altijd vol-
doende hoog.

Pure Beta Sugar ETN
Tickersymbool: SGAR
Beurs: NYSE Arca
Uitgifte: april 2011
Prestatie sinds 1/1/2015: -23,9 %
Rendement op 12 maanden: -44 %
Rendement op 3 jaar: -57,5 %
Gemiddeld dagvolume: 1900
Activa onder beheer: 1,3 miljoen USD
Jaarlijkse beheerskosten: 0,75 %

Deze tracker wordt, net als SGG, uit-
gegeven door Barclays iPah, maar
kwam pas in april 2011 op de markt.
De Pure Beta Sugar ETN (tickersym-
bool SGAR) schaduwt de evolutie van
de Barclays Capital Sugar Pure Beta-
index. Die bestaat, net als bij SGG, ook
uit één termijncontract, maar dat is
niet automatisch de future die het eerst
afloopt of de meest verhandelde. De
jaarlijkse beheersvergoeding ligt op
hetzelfde niveau als bij SGG. De liqui-
diteit is nog lager dan bij CANE. Dat
is op zich geen probleem, maar aan-
gezien dezelfde uitgever nog een
andere suikertracker aanbiedt, is het
niet ondenkbaar dat de kleinere vari-
ant wordt geliquideerd. Wie de tracker
in bezit heeft, krijgt dan weliswaar de
nominale waarde uitgekeerd, maar
het tijdstip van liquidatie is niet altijd
gunstig. We zouden investeerders
daarom aanraden ofwel voor SGG
ofwel voor CANE te kiezen. �

Derivaten

Suiker op zesjarig dieptepunt

DE JONGSTE JAREN 
WERD STERK GESNOEID 

IN HET AANBOD VAN 
TRACKERS OP SUIKER.
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Het Belgische biotechbedrijf Celyad, het vroegere Car-
dio3 Biosciences, dat zich bezighoudt met het zoeken
naar therapieën voor cardiovasculaire ziekten op basis
van stamcellen, werd op 19 juni geïntroduceerd op de
Amerikaanse Nasdaq-beurs. De plaatsing bracht bruto
100 miljoen USD op, maar die introductie leidde tot een
sterke koersdaling. De koers die eind mei van dit jaar
bijna 70 EUR bedroeg, brokkelde af richting 50 EUR.
Daar bevindt zich nu de eerste horizontale steunzone,
waarbij het niet toevallig is dat die overeenkomt met
de eerdere top die in januari 2014 werd gevormd. Fun-
damenteel vinden we het aandeel te duur.

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

Het Luxemburgse telecombedrijf Altice, dat in handen
is van de investeerder Patrick Draghi, bracht een bod
van 10 miljard EUR uit op Bouygues Telecom. Altice
wil Bouygues Telecom samenvoegen met het eigen
bedrijf Numericable-SFR. Door het samengaan van de
nummers twee en drie in de sector zou het grootste
Franse telecombedrijf ontstaan, dat de voormalige mono-
polist Orange zou voorbijstreven. Veel zal afhangen
van de Franse regering, en de eerste reacties vanuit die
hoek over de fusie klonken niet zo gunstig. Technisch
laat de koers van Altice een fenomenale hausse zien.
Op 120 EUR bevindt zich de eerste horizontale steunzone
van enig belang.

Bij de Belgische vastgoedontwikkelaar Atenor verloopt
operationeel alles volgens plan. In Boedapest ligt de
groep zelfs voor op het schema en werd een tweede
gebouw verhuurd. Atenor kocht onlangs een extra
terrein om meer kantoren in de buurt te ontwikkelen
en de gekozen locatie is erg gewild. Bank Degroof ver-
hoogde het advies voor Atenor van houden naar opbou-
wen, met een koersdoel van 47 EUR. Technisch vormde
het aandeel een bodem rond 40 EUR, waar ook een
belangrijke historische steun ligt. Op 42 en 44 EUR doe-
men de eerste horizontale weerstanden op. Een door-
braak boven de top van 50 EUR geeft een niet te missen
technisch aankoopsignaal. 

De residentiële vastgoedvennootschap Care Property
Invest, het vroegere Serviceflats, dat een portefeuille
van tweeduizend serviceflats heeft, trok haar kapitaal
met bijna 40 miljoen EUR op. Bestaande aandeelhouders
konden per elf bestaande aandelen intekenen op drie
nieuwe. De nieuwe aandelen kostten 13,45 EUR per
stuk en er werd ingetekend op 2.825.295 nieuwe aan-
delen, goed voor een brutobedrag van 38 miljoen EUR.
De nettoactiefwaarde per aandeel Care Property Invest
bedroeg op 31 maart 20156,19 EUR. Tijdens het eerste
kwartaal van dit jaar werd de portefeuille uitgebreid
met drie nieuwe activa in Gullegem, Lanaken en Moer-
beke. Technisch keerde de trend naar dalend, omdat de
steun op 15,80 EUR niet standhield. Op 14,60 EUR ligt
de eerste weerstand.
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In de voorbeeldportefeuille is de
Britse farmareus GlaxoSmithKline
(GSK) (1381 GBX of 13,81 GBP)

niet meteen uitgegroeid tot een suc-
cesstory. Dat komt doordat de eerste-
kwartaalcijfers onder de verwachtin-
gen bleven. Bovendien vielen de voor-
uitzichten voor het geneesmiddel
Advair in de Verenigde Staten tegen.
De koersval van het Britse aandeel
had echter het positieve gevolg dat 
– als we de Britse media mogen gelo-
ven – een aantal reuzen uit de sector
belangstelling zou hebben voor een
overname van GSK. In dat verband
circuleren de namen van Pfizer, de
wereldwijde nummer één, Johnson &
Johnson en de Zwitserse farmagigan-
ten Novartis en Roche. Die overna-
megeruchten maken dat de koers van
het aandeel momenteel moeilijk nog
veel lager kan zakken.

Worden ze bevestigd, dan kan de
koers van GlaxoSmithKline sterk
oplopen. Opties zijn een geschikt mid-
del om daar met een hefboom van te
profiteren. Voor opties op GSK is het
veel beter zich te richten op de Ame-
rikaanse markt, omdat de handel in
Groot-Brittannië weinig of niets voor-
stelt. De koers van GSK noteert in de
Verenigde Staten 43,46 USD. Daarbij
gaat onze voorkeur uit naar de series
die expireren in januari 2016 en een

looptijd van bijna zeven maanden
hebben. 

Callspread 
Koop call jan ’1640 @ 4,10 USD
Schrijf call jan ’1645 @ 1,35 USD
De aankoop van de call januari 2016

met strike 40, die in-the-money is, vergt
een uitgave van 410 USD. Zowat 30%
van dat bedrag recupereert u als u
gelijktijdig de call 45 met dezelfde
afloopdatum schrijft. Uw inzet bedraagt
dus 275 USD (410 – 135) en meer dan
dat bedrag kunt u niet verliezen. Uw
break-even bevindt zich op 42,75 USD.
Staat de koers op vervaldag lager, dan
lijdt u verlies en noteert ze onder 40
USD, dan speelt u uw volledige inzet
kwijt. In het ideale scenario trekt de
koers van GSK aan tot minstens 45
USD. Dan boekt u de maximale winst
van 225 USD of 82% meer dan uw
inzet. Om dat te bereiken, moet de koers
van GSK met amper 4% opwaarderen.
Wordt GSK overgenomen, dan zal dat
waarschijnlijk het geval zijn.

Put schrijven
Schrijf put jan ’1643 @ 2,70 USD
Als de koers van een aandeel conso-

lideert na een eerdere baisse en u het
aandeel tegen die koers wilt kopen,
vormt het schrijven van een ongedekte
optie een prima strategie. Statistisch

bekeken is die strategie in drie op de
vier gevallen winstgevend, meer
bepaald als de koers van het onderlig-
gende aandeel stijgt, stabiel blijft of
slechts beperkt daalt. Voor het schrijven
van de put januari 2016 met strike 43
krijgt u de leuke premie van 270 USD,
zodat u per saldo slechts verlies lijdt
als de koers van GSK onder 40,30 USD
daalt. Dat maakt dat u over een bais-
semarge van 7% beschikt. Blijft de koers
boven 43 USD, dan is premie volledig
verdiend. Komt er een overname tegen
een hogere koers dan de huidige, dan
levert die strategie ook winst op.

Turbo
Koop call jan ‘1645 @ 1,35 USD
Schrijf put jan ‘1640 @ 1,35 USD
In deze turbo stopt u geen geld, want

de premie die u krijgt voor het schrijven
van de put januari 2016 met uitoefen-
koers 40 (135 USD) is identiek aan die
van het kopen van de call januari 2016
met strike 45. Komt het tot een over-
name, dan kunt u daarmee heel wat
meer geld verdienen dan bij een recht-
streekse aankoop van de stukken van-
wege het hefboomeffect van opties.
Natuurlijk moet u incalculeren dat u
verlies lijdt als de koers van GSK op de
vervaldag onder 40 USD duikt, maar
u beschikt over een marge van 8% ten
opzichte van de huidige koers. �

Kan u nog eens een update geven over
uranium? Er komt maar geen schot in
het aandeel van Uranium Participa-
tion Corp. 

Ruim vier jaar na de nucleaire ramp
in Fukushima blijft de uraniumindus-
trie in diepe crisis. Ondanks de posi-
tieve langetermijnvooruitzichten blijft
het wachten op een substantieel herstel
van de uraniumprijzen. Na het diep-
tepunt van de spotprijs vorige zomer
van 28 USD per pound was er een tus-
sentijds herstel tot 44 USD eind 2014,
om sindsdien te fluctueren tussen 35
en 40 USD (momenteel 37 USD). Dat

is een veel te laag prijsniveau om
nieuwe investeringen aan te trekken,
want daarvoor zijn prijzen van min-
stens 75 USD nodig. Alle voorspellin-
gen wijzen op een structureel deficit
in de uraniummarkt vanaf 2020, dank-

zij een structureel stijgende vraag door
de bouwplannen van nieuwe centra-
les, vooral in Azië, Rusland en het
Midden-Oosten. 

Een belangrijk gegeven in het hape-

rende prijsherstel op kortere termijn
blijft het heel langzame goedkeurings-
proces voor de heropstart van de eerste
kerncentrales in Japan. Maar met de
geplande heropstart van Sendai 1 en
2, respectievelijk in augustus en okto-
ber, is het eindelijk zover. Bovendien
voorziet een recent ontwerpplan van
het Japanse ministerie van Economie,
Handel en Industrie in 20 à 22% van
de electriciteitsvoorziening afkomstig
van kernenergie tegen 2030. Dat impli-
ceert op termijn een heropstart van
alle 44 beschikbare kerncentrales. 

We spelen in op het onvermijdelijke
prijsherstel via Uranium Participation
Corp, een bedrijf met als doel meer-
waarde te creëren door het op lange

Opties

Lezersvragen

EEN PRIJSHERSTEL OP DE
URANIUMMARKT IS
ONVERMIJDELIJK.

Haussecombinaties op GlaxoSmithKline



termijn investeren in fysiek uranium.
We verkrijgen daarmee de gewenste
blootstelling aan de evolutie van de
uraniumprijs, zonder de traditionele
mijnbouwrisico’s. De korting op de
intrinsieke waarde (NAV) van 12,8%
eind maart is eind mei geslonken tot
5,5% (koers van het aandeel was 5,37
CAD en de NAV bedroeg 5,68 CAD).
Er loopt tot november een inkooppro-
gramma voor maximaal 7,5 miljoen
aandelen (6,42% van het totaal), waar-
van tot nog toe 356.500 aandelen wer-
den ingekocht en geschrapt. 

De korting op de NAV wijst op een
zwak beleggersappetijt voor de sector,
maar dat is een element dat typisch
omkeert als het sentiment ten goede
draait. In de periode 2005 tot 2007, een
periode waarin de uraniumprijzen
fors stegen, noteerde Uranium Parti-
cipation met een premie tegenover de
NAV van 20% tot zelfs 50%. We wach-
ten geduldig af en houden onze posi-
tie in Uranium Participation stevig
vast (rating 1B). 

Ik heb mijn aandelen van SQM niet
verkocht. Wat is de laatste stand van
zaken?

We slikten in maart in enkele weken
een pijnlijk verlies op onze investering
in Sociedad Quimica y Minera de
Chile (SQM), vrij vertaald het Che-
mie- en Mineralenbedrijf van Chili.
We namen die drastische beslissing
na het totaal onverwachte nieuws dat
tegen SQM een onderzoek wordt
opgestart naar illegale partijfinancie-
ring aan de rechtse UDI-partij in 2009.
Dat onderzoek leidde intussen ook
tot een fiscaal onderzoek. Dat het
menens was, bleek meteen uit de
beslissing van hoofdaandeelhouder
Potash Corp (32% van het kapitaal)
om zijn drie vertegenwoordigers in
de raad van bestuur ontslag te doen
nemen. 

Patricio Contesse, die CEO is sinds
1990, nam ontslag, maar de markt
raakte slechts gekalmeerd toen ook
de grootste aandeelhouder, Julio
Ponce, opstapte als voorzitter van de
raad van bestuur, een positie die hij
sinds 1987 bekleedde. Potash stelde
daarop drie nieuwe bestuursleden
voor, waarvan twee specialisten in
corporate governance. Dat zorgde in
april voor een opluchtingsrally, die
echter tot stilstand kwam na slechter

dan verwachte resultaten over het eer-
ste kwartaal. 

De groepsomzet daalde tegenover
het eerste kwartaal vorig jaar met
21,1%, tot 387,5 miljoen USD, dankzij
een omzetdaling in alle afdelingen:
SPN (gespecialiseerde plantenvoe-
ding) -25%, tot 143 miljoen USD,
potash -42%, tot 88 miljoen USD,
jodium -19%, tot 73 miljoen USD en
lithium -7%, tot 48 miljoen USD.
Dankzij doorgedreven besparingen

steeg de bedrijfskasstroommarge
(ebitda-marge) evenwel naar 45,7%,
tegenover 35,7% vorig jaar en 35,4%
op jaarbasis in 2014 (het laagste cijfer
sinds 2007). 

Toen kort daarop Potash Corp aan-
gaf de participatie in SQM als niet-
strategisch te beschouwen, zette het
aandeel een nieuwe daling in, die
vorige week fors versnelde na nieuwe
aantijgingen tegen SQM. Het Chi-
leense overheidsagentschap Corfo,
verantwoordelijk voor het verlenen
van mijnlicenties, beschuldigt SQM
van frauduleuze handelspraktijken
en dreigt ermee de mijnlicentie van
SQM in de noordelijke provincie Ata-
cama Salt Desert – goed voor 40% van
de omzet – voortijdig te beëindigen.
We zien het niet zover komen, maar

het nieuws noopt wel tot extra voor-
zichtigheid.

SQM noteert heel goedkoop, tegen
nauwelijks 13 keer de verwachte winst
2015 en 8,4 keer de verhouding tussen
de ondernemingswaarde (ev) en de
verwachte bedrijfskasstroom (ebitda)
voor 2015. In afwachting van meer
duidelijkheid over alle aantijgingen
is SQM te behouden (rating 2B). �
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NIEUWE AANTIJGINGEN
DEDEN DE KOERS 

VAN SQM OPNIEUW
SCHERP DALEN.

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

Hét beursfeit van deze week is
de fusie-overname van Del-
haize door Ahold. Daarop

komen we terug in de volgende num-
mers. We vestigen eerst de aandacht
op CMB. De tarieven voor het scheeps-
transport van droge bulk waren de
voorbije maanden tot op de zeebodem
gezonken. Aan de vraagkant hakt de
groeivertraging in China, en meer spe-
cifiek de dalende Chinese import van
steenkool, er zwaar in. Maar vooral
aan de aanbodkant is er beweging. De
jongste tijd worden oudere schepen
sneller verschroot. Op dat gebied was
april een piekmaand. Daarnaast wor-

den nieuwbouworders geannuleerd
en worden drogebulkschepen zelfs
omgebouwd tot containerschepen.

We zien de jongste weken dan ook
een vrij fors herstel van de tarieven.
De afgelopen week klom de Baltic Dry
Index drie dagen, met dagstijgingen
van 4 tot 6,5%. De index is de voorbije
drie weken dan ook met 35% hersteld,
weliswaar vanaf een erg laag peil. CMB
verloor de voorbije jaren geleidelijk
aan de bescherming van de termijn-
contracten. Die prijsdekking daalt dit
jaar tot 35%. Bocimar, de drogebulk-
dochter van CMB, stapelde de verlie-
zen dan ook op, tot 41,2 miljoen USD

in het eerste kwartaal van dit jaar, na
20,5 miljoen USD in het laatste trimes-
ter van vorig jaar. 

CMB voerde de voorbije jaren wel een
diversificatiebeleid om het risico beter
te spreiden over verschillende activi-
teiten (ASL Aviation, Delphis), maar
de bijdrage ervan is nog te beperkt.
CMB heeft ook de nodige cashreserves
aangelegd. Het aandeel noteert ook op
de zeebodem (dicht bij het laagste peil
in vijf jaar) en heeft nog niet echt gerea-
geerd op het – al dan niet tijdelijke –
herstel van de tarieven. Vandaar dat
we eerder vroeg dan laat een koersher-
stel verwachten (rating 1B). �

Tarieven CMB herstellen

+16,0
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