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Hoewel de onderhandelingen al
wekenlang bijzonder moei-
zaam verliepen, is de clash met

Griekenland van afgelopen weekend
toch nog een onaangename verrassing.
Een grexit, het uittreden van Grieken-
land uit de eurozone, komt nu gevaar-
lijk dichtbij. Beide kampen hebben
zware inschattingsfouten gemaakt,
zodat de Griekse tragedie toch mogelijk
werd. Een donkere bladzijde in de
Europese eenmakingsgeschiedenis.
We staan nu voor een week van grote

onzekerheid. En uiteraard hebben de
financiële markten daar de pest in. Dit
is allerminst een leuke manier om aan
de zomervakantie te
beginnen. Maar panie-
ken doen we nog niet.
Nieuwe initiatieven
blijven in de loop van
de week mogelijk,
omdat geen van beide kampen veel
heeft te winnen bij deze crisissituatie.
De belangrijkste reddingsboei is het
aangekondigde referendum aan-
staande zondag, 5 juli. Door de dreiging
van het onbekende en de chaos is er
een serieuze mogelijkheid dat een
bange Griekse bevolking zich in het
referendum tegen de regering van pre-
mier Tsipras keert en toch voor een
behoud in de eurozone kiest.
Wij hebben er in tussentijd ook ver-

trouwen in dat Europese Centrale Bank
tussenbeide zal komen om het besmet-
tingsgevaar richting Italië, Spanje en
Portugal in te perken door deze week
extra papier van die landen op te kopen. 

Alhaize
Griekenland overschaduwt de over-

name van Delhaize door het Neder-
landse Ahold. Een fusie van gelijken
kunnen we dit op basis van de feitelijke

gegevens niet noemen. Bij het lokale
analistenheir zijn kritische geluiden te
horen over de transactievoorwaarden.
Alle begrip daarvoor, maar anderzijds
komt de Belgische retailgroep van ver.
Toen Frans Muller in november 2013
CEO van Delhaize werd, stond het aan-
deel nog 40 EUR. Vandaag noteert het
het dubbele. De Nederlander deed
geweldig werk en herstelde vooral in
de Verenigde Staten de rendabiliteit.
Al kun je achteraf ook stellen dat hij
van Delhaize weer een aantrekkelijke
bruid maakte. 
Vele jaren was het aandeel een zware

achterblijver, een gevolg van de grote
en dure overname
van Hannaford in de
Verenigde Staten eind
jaren negentig. De
timing was zeer onge-
lukkig en ook dienden

eensklaps de groeiambitie in Centraal-
en Oost-Europa en meer nog in Azië
te worden opgeborgen.
Onlangs bleek de herstructurering in

België een heikele, tijdrovende en kos-
telijke zaak. Gezien de keten in ons land
structureel met hogere loonkosten zit
en het scherpe prijsbewustzijn van de
consument meer dan waarschijnlijk
een blijver is, was de groep in ons land
wellicht vertrokken voor herstructu-
reringen om de paar jaar, om de con-
currentie van Colruyt, Aldi, Lidl en
niet te vergeten Albert Heijn nog aan
te kunnen. Tot slot verdwenen de fami-
liale aandeelhouders steeds meer op
de achtergrond bij Delhaize en was
hun engagement duidelijk verminderd.
In afwachting van een analyse over
Ahold in het volgende nummer, ver-
lagen alvast het advies voor Delhaize
(al ruim een jaar op koopwaardig) naar
houden/afwachten (rating 2B). �
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Gezien onze beperkte cashposi-
tie, moeten we heel selectief
zijn en is er niet meteen plaats

voor een extra positie. Maar omdat
we Potash Corporation in ons vorige
nummer hebben aangeduid als onze
buitenlandse favoriet voor de tweede
jaarhelft en de koers lager staat dan
bij de aankoop, wilden we het gewicht
van Potash verhogen. Maar donder-
dagavond begon de koers van Potash
te stijgen, toen bekend raakte dat de
Canadezen het Duitse K+S (zie p. 6)
hebben benaderd voor een overname.
De Duitsers hebben dat voorstel voor-
lopig afgeketst. Zolang de koers onder

onze oorspronkelijke aankoopprijs
blijft, zijn we bereid aandelen bij te
kopen. Intussen werd het dividend
bij Ganger Rolf betaald.

MDxHealth: 
geslaagde kapitaalverhoging

MDxHealth is een van de drie bio-
techwaarden die we de voorbije maan-
den in de voorbeeldportefeuille heb-
ben opgenomen. Het was de enige
met een eerder krappe kaspositie. Eind
maart bedroeg die 14,3 miljoen USD,
een daling met 4,6 miljoen USD tegen-
over eind 2014. Een financieringsope-
ratie diende zich dan ook aan. We had-

den wel eerder op een uitgifte van een
(converteerbare) obligatie gemikt,
maar kunnen ons uiteindelijk wel vin-
den in een private plaatsing van 6,15
miljoen nieuwe aandelen (22% ver-
watering) tegen 4,50 EUR, al zal dat
even op de koers wegen. De 27,7 extra
miljoen EUR die werd opgehaald,
moet toelaten de brug te slaan richting
rendabel biotechbedrijf.
We mikken met MDxHealth de

komende jaren op een forse toename
van de omzet uit de eigen tests en ste-
vige royalty-inkomsten uit de verkoop
van Cologuard. Als dat lukt, zien we
heel wat koerspotentieel. De koers-

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index

Potash lonkt naar K+S

Sinds 1/1/2015 Sinds 1/1/2014
+15,0% +19,1%
+11,1% +17,6%

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

Aankoop: We kopen 30 aandelen Potash Corp bij tegen maximaal 32,60 USD
Verkoop: -



330 JUNI 2015 INSIDE BELEGGEN

schommelingen op korte termijn zijn
onvermijdelijk, want ze zijn eigen aan
biotech. We houden onze positie in
de voorbeeldportefeuille stevig vast,
maar we blijven ook hameren op het
hoger dan gemiddeld risico, eigen aan
sector van de biotech (rating 1C).

Umicore blinkt weer
Het thema goud en metalen heeft

qua rendement absoluut nog marge
tot verbetering. Gelukkig is Umicore
de uitzondering op die regel. De ver-
hoogde verwachtingen voor het vol-
ledige boekjaar 2015 bevestigen dat
het winsttij wel degelijk is gekeerd,
en dat zou ook nog moeten blijken uit
de halfjaarcijfers op 31 juli. De mate-
rialengroep pakte voor het eerste
kwartaal uit met een stijging van de
inkomsten van 11%, tegenover een
analistenconsensus van +6%. Het
prima eerste trimester laat het manage-
ment toe de winstverwachtingen voor
het volledige boekjaar op te trekken.
De bedrijfsleiding verwacht een recur-
rente (zonder eenmalige elementen)
bedrijfswinst (rebit) tussen 310 en 340
miljoen EUR, wat een toename
inhoudt tussen 13 en 24% tegenover
de rebit 2014 van 273,7 miljoen EUR.
Intussen zijn de winstprognoses aan-

gepast met een analistenconsensus
van 2,1 EUR per aandeel.
Toen we in november vorig jaar

Umicore in de voorbeeldportefeuille

opnamen, mikten we op een omme-
keer in de winsten vanaf dit jaar. Dat
blijkt nu te kloppen met een forse
koersklim tot gevolg. Toch blijft het

aandeel beduidend goedkoper dan
concurrent Johnson Matthey. Vandaar
dat we onze afgeslankte posities
behouden (rating 2B). �

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 

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

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

� Cosan: redelijke cijfers Q1; positie werd
aangevuld 

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

� Lafarge: fusiebod Holcim loopt tot en met
3 juli

� SABMiller: ziet 3 tot 6% volumegroei in
Latijns-Amerika op middellange termijn
(update) 

Energie
� Ganger Rolf: zeer degelijke cijfers eerste
kwartaal

� Peabody Energy: koers zwaar onder druk;
positie werd aangevuld 

� PNE Wind: rust lijkt wat teruggekeerd na
erg turbulente en voortijdig afgebroken
jaarvergadering (update) 

� Uranium Participation: 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 

� 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.: heeft K+S benaderd voor
overname; positie wordt aangevuld (zie
boven en p. 6) 

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

� Syngenta: blijft huidig voorstel Monsanto
afwijzen; maar wel open voor ernstig bod
(update) 

� Tessenderlo: haalde vlot 250 miljoen EUR
op via dubbele obligatie-uitgifte (update) 

� Wilmar International: meevallende
jaarcijfers 

Vergrijzing
� Bone Therapeutics: eindelijk positief
klinisch nieuws (zie p. 4)

� Fagron: exclusieve licentie-overeenkomst
met Omeros voor OMS 103 (update)

� GlaxoSmithKline: tegenvallend nieuws bij
Q1-cijfers; overnamegeruchten 

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

� Vertex Pharmaceuticals:
koersdoelverhoging RBC tot 145 USD;
normaliter wordt Orkambi
(combinatietherapie tegen
taaislijmziekte) door FDA goedgekeurd op
5 juli (update) 

(**): 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)

BIJ UMICORE IS HET
WINSTTIJ DUIDELIJK

GEKEERD
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Bone Therapeutics

De inkt van ons antwoord op de
lezersvraag over het gebrek
aan recente nieuwsstroom was

nog maar net opgedroogd, toen een
persbericht van Bone Therapeutics
kwam binnengewaaid. De specialist
in het ontwikkelen van botvormende
celtherapieproducten voor het herstel
en de preventie van botbreuken rap-
porteerde positieve eerste resultaten
van een fase IIa-studie met PREOB –
een autoloog, gemaakt uit beenmerg-
cellen van de patiënt, botvormend cel-
therapieproduct – bij ernstige osteo-
porose (patiënten waarbij de huidige
medicatie onvoldoende werkt). In de
eerste groep van acht patiënten (van
wie zeven werden behandeld; totale
studie twintig patiënten) werden geen
veiligheidsproblemen vastgesteld.
Bovendien bleek het intraveneus toe-
gediende product zoals verhoopt snel
zijn weg te vinden naar de juiste plaat-
sen op het skelet (heup, wervelkolom).
De komende twaalf maanden moet
blijken of PREOB er een herstel van
de botdensiteit op gang kan brengen.
Ernstige osteoporose is een gigantische
markt van 10 miljoen patiënten. Op
termijn zal Bone Therapeutics voor
dit programma een partner zoeken. 
Met PREOB lopen nog twee klini-

sche studies. Een eerste is een fase
IIb/III-studie met 176 patiënten voor

niet-helende breuken (zware breuk
die na zes maanden nog niet is gene-
zen; 300.000 gevallen jaarlijks). De
resultaten voor de eerste 50% van de
patiënten worden vanaf het derde
kwartaal van 2016 verwacht. Ten slotte
is er een fase III-studie met PREOB
(130 patiënten) bij osteonecrose van
de heup (afsterven van het botbeen;
200.000 patiënten jaarlijks). Dit jaar
nog komt er een update over de rekru-
tering. Heel belangrijk is dat in 2016
voor beide indicaties een fase III-studie
wordt opgestart in de Verenigde Sta-
ten. Het bedrijf hoopt PREOB tegen
2020 voor beide indicaties op de markt
te hebben. 
Het tweede product van Bone The-

rapeutics is ALLOB, een allogeen –
gemaakt uit beenmergcellen van een
gezonde vrijwilliger – botvormend cel-
therapieproduct, dat net als PREOB
via een injectie in de breukzone kan

worden toegediend. De studies met
ALLOB zijn minder ver gevorderd en
meer risicovol, aangezien met
lichaamsvreemde cellen wordt
gewerkt. Met ALLOB loopt momenteel
een fase I/IIa-studie (32 patiënten) bij
vertraagd-helende breuken (na drie
maanden nog niet genezen; 1 miljoen
gevallen jaarlijks). De eerste groep van
vier patiënten haalde begin dit jaar het
primaire eindpunt. Dit jaar volgen de
veiligheids- en werkingsresultaten van
de tweede groep van vier patiënten. 
Ten slotte is er een fase IIa-studie

met ALLOB (zestien patiënten) voor
lumbale vertebrale fusie, met dit jaar
nog de veiligheidsresultaten van de
eerste acht patiënten. Daarnaast start
dit jaar een derde klinische studie met
ALLOB, voor patiënten die al een mis-
lukte vertebrale fusie ondergingen.
Bone Therapeutics heeft een jarenlange
klinische voorsprong en beschikt na
de IPO over voldoende cash (40,8 mil-
joen EUR cash eind maart) voor de
komende drie jaar. �

Conclusie
De aanhoudend positieve nieuws-

stroom bij Bone Therapeutics kan ons
bekoren. Het klinische parcours is nog
lang en onzeker, maar we zien heel
wat waarde die de markt de komende
12 tot 24 maanden zal ontdekken. Het
aandeel blijft in de voorbeeldporte-
feuille. Wel bovengemiddeld risico,
want het gaat om een jong biotech-
bedrijf.

4

Belgische aandelen

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

Pairi Daiza

Het is nog wachten tot 31 juli
voor de jaarcijfers over het
boekjaar 2014-2015 (afsluitda-

tum 31 maart) voor het innovatieve
natuurpark uit het Henegouwse Bru-
gelette. Het sinds 2010 omgedoopte
Parc Paradisio is intussen overal in
het land bekend dankzij de komst van
twee Chinese panda’s, Xinhui en Hao-
hao, en de politieke heisa eromheen.
Europese zoo’s met Chinese panda’s
zijn op de vingers van één hand te tel-
len. Een belangrijke attractiepool om
ook buitenlandse dagjesmensen
(Noord-Fransen, Nederlanders) aan
te trekken (buitenlanders nu circa 10%
van alle bezoekers). Het veel gelau-
werde Pairi Daiza is overigens veel
meer dan enkel de twee panda’s. Pairi
Daiza mag zich rekenen tot de grootste
Europese dierentuinen met de zoge-
noemde big six onder de zoogdieren
(olifant, leeuw, luipaard, neushoorn,
nijlpaard en Kaapse buffel). 
Het volledige afgelopen seizoen 2014

mocht het park met 1,39 miljoen een
nieuw recordaantal bezoekers ont-
vangen tussen de paas- en herfstva-
kantie. Dat is een toename met 12%
tegenover 2013 (eerste keer boven 1
miljoen). Aan het eind van het eerste
semester van boekjaar 2014-2015 (eind
september) lag het aantal bezoekers
7% hoger (1.220.000 versus 1.138.000)

dan in dezelfde periode van 2013. De
toename is misschien kleiner dan ver-
wacht, omdat de ervaring met andere
Europese parken leerde dat de komst
van Chinese panda’s goed was voor
een sterkere stijging van de bezoekers-
aantallen. De klimatologisch ellendige
maand augustus én de al forse stijging
het seizoen ervoor geven aan dat het
hier wel om sterke cijfers gaat. Het
panda-effect zien we wel in een omzet-
klim van 22%, door de verkoop van
flink wat pandagelinkte gadgets. 
De halfjaarcijfers leren ons verder

dat 7% meer bezoekers en een 22%
hogere omzet op 41,9 miljoen EUR
voor een stijging van de bedrijfskas-
stroom (ebitda) met 17% zorgen, tot
21,5 miljoen EUR. De ebitda geeft het
best de evolutie bij Pairi Daiza weer,
omdat het natuurpark door een zeer
ambitieus investeringsprogramma
gaat en bovendien versneld afschrijft.

Door de sterkere slijtage van de infra-
structuur, een gevolg van de sterk
gestegen bezoekersaantallen de jong-
ste jaren, werden bijkomende waar-
deverminderingen geboekt. Vandaar
dat de bedrijfswinst (ebit) en het netto -
resultaat slechts met 5% zijn toegeno-
men, tot respectievelijk 12,6 en 8,5 mil-
joen EUR (7,63 EUR per aandeel). De
tweede jaarhelft levert vooral kosten
op (het park is vijf maanden gesloten),
maar toch mikken we op een bedrijfs-
kasstroom (ebitda) in de buurt van 16
miljoen EUR (was 14,2 miljoen EUR
in boekjaar 2013-2014) en een minstens
10% hoger dividend (was 2 EUR bruto
per aandeel vorig boekjaar). 
Richting 2020 zien we mogelijkheden

om het aantal bezoekers tot 2 miljoen
per jaar op te trekken door ook in kerst-
en krokusvakantie open te zijn en in
andere weekends tussen november
en maart (na realisatie van Terre du
Froid), met kans tot overnachten in
een hotel. Dan zijn dividenden van 3
EUR en meer per aandeel de logica
zelve. �

Conclusie
Tegen minder dan 6 keer de ver-

wachte verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de bedrijfs-
kasstroom (ebitda) vinden we dit aan-
deel aantrekkelijk gewaardeerd voor
de goede huisvader-belegger (divi-
dendwaarde). Wel uitkijken met de
beperkte liquiditeit. 

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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LANDBOUW

K+S

Net op het moment dat we een
stuk over K+S voorbereidden,
raakte bekend dat Potash Corp

een voorstel overmaakte aan K+S om
te onderhandelen over een overname
van de Duitse meststoffenproducent.
Er is sprake van een mogelijke over-
nameprijs van 7,8 miljard EUR, of 40,75
EUR per aandeel K+S. Maar voor alle
duidelijkheid, er is nog geen formeel,
officieel bod. De demarche van Potash
Corp is opnieuw een signaal dat de
waarderingen in de landbouwsector
op een bodemniveau zitten en het
moment is aangebroken om opnieuw
te focussen op de sterke langetermijn-
vooruitzichten. 
Gezien de enorme uitdagingen voor

de voedselproductie de komende
decennia, een noodzakelijke toename
met 70% tegen 2050, zijn ook de mest-
stoffenbedrijven aan een herwaarde-
ring toe. In de voorbeeldportefeuille
spelen we daarop in via Potash Corp.
Het uiteenspatten van het exportkartel
Belarusian Potash Co (BPC) in de
zomer van 2013 kwam heel ongelegen
voor K+S, want een jaar nadat het
begonnen was met de bouw van
Legacy, het eerste nieuwbouwpotash-
project (‘greenfield’) in de Canadese
provincie Saskatchewan in meer dan
veertig jaar. K+S hield echter vast aan
de bouwplannen – totale budget van

4,1 miljard Canadese dollar (CAD) –
en zit op schema voor het opstarten
van de productie in de tweede helft
van 2016. Tegen eind 2017 zou Legacy
over een capaciteit van 2 miljoen ton
beschikken, te vergelijken met een
groepsproductie van 6,9 miljoen ton
in 2014. 
Het aandeel van K+S herstelde het

voorbije jaar fors dankzij beter dan
verwachte resultaten in 2014, met een
bedrijfswinst (ebit) van 641,3 miljoen
EUR, tegenover initiële inschattingen
tussen 490 en 570 miljoen EUR, en
slechts 2,2% minder dan in 2013 (was
-14,4% na het eerste semester). Boven-
dien pakte K+S begin dit jaar uit met
beter dan verwachte prognoses voor
2015, door een significante toename
van de ebit voorop te stellen, en her-
nam het, na een jaar onderbreking, de
uitbetaling van een brutodividend (0,9
EUR per aandeel). 

K+S boekte intussen sterke eerste-
kwartaalresultaten. De omzet steeg
met 16%, tot 1,38 miljard EUR, waarvan
608 miljoen EUR afkomstig van de
potashafdeling (+20%) en 727 miljoen
EUR van de zoutactiviteiten (+13%).
Het totale volume verkocht zout zakte
nochtans met 13% (vooral dankzij 16%
minder strooizout in Noord-Amerika,
tegenover een recordkwartaal in 2014),
maar dit werd ruimschoots gecompen-
seerd door fors hogere verkoopprijzen,
mede ondersteund door gunstige wis-
selkoerseffecten. De ebit steeg hierdoor
met 59%, tot 142 miljoen EUR, of 20%
ebit-marge. In de potashafdeling bleef
het volume stabiel op 1,94 miljoen ton,
maar de gemiddelde verkoopprijs steeg
met 19,8%, tot 314 EUR per ton. Vol-
doende voor een toename van de ebit
met 36%, tot 183 miljoen EUR, of 30%
ebit-marge. Op groepsniveau steeg de
ebit met 44%, tot 317 miljoen EUR, en
de nettowinst bedroeg 198 miljoen EUR
(+39%), of 1,04 EUR per aandeel. �

Conclusie
We vonden de recente koersterugval

van K+S onterecht. Het mogelijke
overnamenieuws, met bijhorende
koerssprong van bijna 30%, door-
kruist echter onze plannen voor een
koopadvies. Het aandeel noteert tegen
37 EUR 9% onder het bod, al moet dat
uiteraard nog worden bevestigd. We
zouden de verdere evolutie afwachten
en de aandelen bijhouden. 

Europese aandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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TECHNOLOGIE

Oracle

Na een tegenvallend kwartaal-
rapport kreeg Oracle van de
beleggers een flinke tik uitge-

deeld, waardoor het aandeel nu met
een negatief rendement staat in 2015
(-8%). Oracle presteert al een hele tijd
wisselvallig. Dat heeft te maken met
een gewijzigd bedrijfsmodel, waarbij
directe inkomsten uit de klassieke ver-
koop van producten en diensten onder
druk staan. Die worden vervangen
door een abonnementsformule waarbij
de inkomsten pas over de looptijd van
het contract worden verrekend. Oracle
groeide uit tot een marktleider dankzij
de verkoop van databases en speci-
fieke bedrijfssoftware. De jongste jaren
wordt software met het nieuwe cloud-
model via het internet aangeboden.
Oracle boekte in de drie maanden tot
31 mei een omzet van 10,71 miljard
USD. Dat is 5,4% minder dan een jaar
eerder en ook bijna 200 miljoen USD
lager dan de consensusprognose. 
Het management verwees in de eer-

ste plaats naar de ongunstige evolutie
van de dollar (USD). Het bedrijf rea-
liseert het grootste deel van de inkom-
sten op de internationale markt en die
lokale valuta worden bij een omzetting
naar USD dus minder waard. Bij con-
stante wisselkoersen zou de omzet op
jaarbasis met 3% zijn gestegen. De
netto winst daalde met bijna een kwart,

tot 2,76 miljard USD of 0,78 USD per
aandeel. Ook dit cijfer lag onder de
consensusprognose van 0,86 USD per
aandeel. Door hogere uitgaven daalde
de operationele marge met 5%, tot
46%. De achteruitgang was het grootst
bij de klassieke activiteiten van de
groep. De verkoop van nieuwe soft-
warelicenties daalde namelijk met
17%, tot 3,14 miljard USD. Dat cijfer
lag 275 miljoen USD onder de ver-
wachtingen. 
Het aandeel van de verkoop van

nieuwe licenties in de totale omzet
daalde naar 29%, tegenover nog 34%
een jaar eerder. Deze trend zal zich
doorzetten, al wordt wel veel verwacht
van het Oracle 12c-product dat naast
mogelijkheden voor een snellere gege-
vensverwerking ook betere cloudfunc-
tionaliteiten bevat. Ook de omzet uit
hardware (1,4 miljard USD) ging op
jaarbasis met 4% achteruit. 

Hoewel Oracle naar eigen zeggen
marktaandeel won in het serverseg-
ment drukt de cloudomgeving ook de
behoefte aan extra hardware bij de
klanten. Software-updates en onder-
steuning staan nog steeds in voor 44%
van de omzet. De sterkste prestatie
kwam er van de cloudgerelateerde
diensten. De totale cloudinkomsten
groeiden met 29%, tot 416 miljoen
USD. Oracle mikt voor het pas gestarte
fiscale boekjaar 2015-2016 op een groei
met gemiddeld 60% op jaarbasis, tot
1,5 tot 2 miljard USD. 
In het vierde kwartaal werden voor

426 miljoen USD aan nieuwe software-
abonnementen verkocht tegenover
een verwachte 300 miljoen USD. Ora-
cle groeit daarmee sneller dan de con-
currentie. De groep ziet de omzet in
het lopende kwartaal met 5 tot 8% toe-
nemen. Het boekjaar werd afgesloten
met 54,4 miljard USD aan liquiditeiten.
Oracle keert ook een kwartaaldividend
van 0,15 USD per aandeel uit (bruto-
rendement van 1,4%). �

Conclusie
De sterke groei van het cloudsegment

is bemoedigend, maar de omzetgroei
en de marges staan onder druk. In deze
evolutie zal de komende kwartalen
geen verandering komen en bovendien
zorgt de sterke dollar (tijdelijk) voor
extra tegenwind. Aan bijna 16 keer de
verwachte winst zien we op korte ter-
mijn daarom weinig opwaarts koers-
potentieel.

Wereldaandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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Het Griekse schouwspel krijgt
geen verlenging. Dat is ten-
minste wat de Europese leiders

beweren. Nochtans lagen en liggen
de voorstellen van de regering Tsipras
en dat van de trojka niet zo mijlenver
meer uit elkaar. De verschillen lagen
vooral in timing en prioriteiten. Wat
de Grieken bovendien verlangen, is
een herschikking van hun schulden.
Dat is het belangrijkste knelpunt tus-
sen beiden.

Referendum
Nu heeft Tsipras de dag na zijn aan-

stelling als eerste minister altijd beklem-
toond dat hij een volksraadpleging zou
organiseren telkens als hij meent dat
een beslissing buiten zijn electorale
bevoegdheden valt. Het feit dat hij een
referendum tegen 5 juli wil houden,
kan dus onmogelijk als een verrassing
komen. Het maakt deel uit van zijn
beloftes. Hij kon ook niet anders rea-
geren, omdat de leden van de trojka
zijn tegemoetkomingen stelselmatig
hebben afgewezen. Hij moet dus meer
slagkracht van zijn volk verkrijgen om
harder te kunnen onderhandelen.
De leden van de trojka aanvaarden

dat spel niet. Zij zijn gewoon dat ieder-
een hun aanbevelingen volgt. Syriza
is echter geen echte politieke partij en
de aanhangers ervan zijn ook geen

rasechte politici. Ze zijn dus minder
vatbaar voor politieke druk. 
In de waan dat het organiseren van

een referendum minstens drie weken
in beslag zou nemen, heeft de trojka
een ultimatum opgedrongen. Hun laat-
ste voorstel kwalificeerden ze als bui-
tengewoon genereus. Even kort de
hoofdelementen van het voorstel
opsommen. Het huidige reddingsplan
dat vóór de komst van Tsipras geldig
was, blijft van kracht en wordt met vijf
maanden verlengd. Er hangt een prijs-
kaartje van 15,3 miljard euro (EUR) aan
vast, dat in vier schijven uitgekeerd zal
worden, op voorwaarde dat de Griekse
regering de voorwaarden naleeft.

Terugbetaling schuldeisers
Telt men nu de bedragen op die Grie-

kenland binnen die vijf maanden moet
terugbetalen, dan komt men op een
totaal van 18,7 miljard EUR: 5,2 miljard
EUR aan het Internationaal Monetair
Fonds (IMF), afkomstig van zijn red-
dingsplan uit 2010; 6,65 miljard EUR
aan de Europese Centrale Bank (ECB)
als terugbetaling van staatspapier dat
de ECB ontving en waarvan men wei-
gerde dat het deel zou uitmaken van
de gedeeltelijk kwijtschelding in 2010;
6,8 miljard EUR aan vervallend schat-
kistpapier; en een onbenullig bedrag
van 25 miljoen EUR aan de Europese
Investeringsbank (EIB) dat op 20 juli
dient teruggeven te worden. Het is dus
overduidelijk dat de toegewezen som
van de trojka uitsluitend dient om de

schuldeisers terug te betalen. Er is geen
cent weggelegd voor de Grieken. Noch-
tans hebben ze sinds het begin van dit
jaar al 18,9 miljard EUR terugbetaald
onder de regering-Tsipras. 
De trojka verwierp het referendum

dat gepaard ging met een verlenging
van hun steun tot 5 juli. Ze stoppen
ermee op 30 juni. Het is de eurogroep
die de beslissing genomen heeft, een
informele instantie. Maar ze lijken daar-
mee de Griekse regering niet op andere
gedachten te brengen. Het Griekse par-
lement stemde onmiddellijk in om het
referendum hoe dan ook te organiseren.
De trojka riskeert 240 miljard EUR defi-
nitief te verliezen.

Grexit of niet?
Iedereen is er nu van overtuigd dat

Griekenland gedoemd is om de euro-
zone te verlaten. Hiervoor zou de
Griekse regering kapitaalcontroles
moeten invoeren en de banken natio-
naliseren. In de huidige context is dat
onbegonnen werk. Tsipras en zijn
minister van Financiën Varoufakis heb-
ben nochtans van meet af aan duidelijk
gesteld dat ze de euro (EUR) zullen
blijven gebruiken. Dat betekent dat de
ECB zal worden verplicht om de
Griekse banken met liquiditeiten te blij-
ven ondersteunen. Tot op heden heeft
ze hen al 89 miljard EUR toebedeeld. 
Dat bedrag wordt niet verhoogd en

dus dreigden de Griekse banken zon-
der geld te vallen. Vandaar de beslissing
van de Grieken om de banken een week
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dicht te houden. De ECB riskeert haar
vorderingen op de Griekse staat te
mogen afschrijven (meer dan 13 miljard
EUR). De vraag is nu of de politici nog
een clash proberen te vermijden. Daar-
voor zullen een aantal hun verantwoor-
delijkheid moeten opnemen. Er zullen
aanpassingen moeten plaatsvinden.
Nu dreigt de hele Europese constructie
in gevaar te komen. Dat is geen fraai
vooruitzicht voor de Europese een-
heidsgedachte.

Euro verliest terrein
Op de markten begint het ongemak

zich duidelijker te uiten. De euforie van
het begin van vorige week sloeg om in
wanhoop. De EUR moest op de wis-
selmarkt terrein afstaan tegenover alle
vooraanstaande munten. Hij verloor
0,9% tegenover de dollar (USD). Ieder-
een zoekt dekking, want niemand weet
hoe het na 30 juni verder zal verlopen.
De hoogrentende munten toonden een
zeer verward beeld. Sommige wisten
puike winsten te boeken, zoals de
Turkse lira (TRY) die 2,7% verstevigde
of de Zuid-Afrikaanse rand (ZAR) die
1,6% klom. Anderzijds moest de Bra-
ziliaanse real (BRL) 1,4% inleveren. De
Russische roebel (RUB) verloor 0,65%,
iets meer dan de Mexicaanse peso
(MXN) die 0,6% kwijtraakte. De mun-
ten zullen deze week flink geteisterd
worden.

De ontsteltenis was straffer op de
kapitaalmarkt, met weliswaar zeer
eigenaardige bewegingen. Zo telde
men in EUR driemaal meer neerwaarts
gerichte obligaties dan omgekeerd, wat
niet belette dat de meeste Griekse emit-
tenten puik herstelden met winsten die
vaak 10% overschreden. Ook de peri-
fere debiteurs presteerden goed. De
gevestigde Europese soevereine lenin-
gen, daarentegen, verloren heel wat
pluimen. Belgische staatsleningen gin-
gen tot 3,7% lager. Hetzelfde beeld was
merkbaar in dollar (USD) waar, even-
eens, de Griekse debiteurs vooruitgin-
gen. Het bedrijfspapier van betere kwa-
liteit moest een pas achteruit doen ter-
wijl het rommelpapier goed standhield.
De verhouding tussen dalers en stijgers
was identiek als voor de EUR.
De obligaties uitgedrukt in de munten

van de BRICS-landen (Brazilië, Rus-
land, India, China en Zuid-Afrika) pres-
teerden overal uitstekend. Daar lag de
verhouding omgekeerd. Het aantal
opwaarts gerichte stukken overtrof tus-
sen drie- tot twintigmaal het aantal
dalende. Dat belette niet dat alle ren-
teschalen opwaarts ontwikkelden. De
beweging bleef nog beperkt tot minder
dan 10 basispunten maar was wel
overal merkbaar. Een trendommekeer
is in de maak. De verhandelbaarheid
van effecten zal voortaan een doorslag-
gevende rol spelen. 

Institutioneel georiënteerd
Op de primaire markt blijven banken

en vooraanstaande bedrijven duchtig
kapitaal aftappen. De voorwaarden
zijn zelden aantrekkelijk genoeg om
een aanbeveling te wettigen. Voor de
particuliere belegger is vorige week
eigenlijk niets uitgekomen. Alle stuk-
ken richtten zich tot institutionele
beleggers. Ze blijven toegankelijk voor
de rijkere particuliere beleggers, echter
niet tegen de inschrijvingsvoorwaar-
den.
De Belgische vastgoedbeheerder

Ghelamco Invest (zonder rating) is
er zo een. Houd er niettemin rekening
mee dat de lening achtergesteld is.
De emittent biedt 4,09% meer dan het
marktgemiddelde. De andere vast-
goedbeheerder, Warehouses De
Pauw (zonder rating), is minder gul.
Hij biedt slechts 1,8% meer dan het
marktgemiddelde. Beide leningen zijn
klein van omvang en dus niet weg-
gelegd voor dynamisch portefeuille-
beheer. De Franse softwareontwik-
kelaar Atos (zonder rating) is daar-
voor beter geschikt. De emissie biedt
2,08% meer dan het marktgemiddelde
en noteert nu al ruim boven zijn
inschrijvingsprijs op de grijze markt,
tegen 100,42% (2,29%). Wie meer ver-
langt, moet naar Russische debiteurs
kijken en weet dat hij meer risico
neemt. �

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