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De meerderheid van de Grieken
heeft afgelopen zondag duide-
lijk nee gestemd in het referen-

dum dat premier Axelis Tsipras het
weekend ervoor had uitgeschreven.
Hij en zijn minister van Financiën Yanis
Varoufakis hadden de bevolking uit-
drukkelijk opgeroepen om tegen de
voorstellen van de schuldeisers te stem-
men. Ze lijken daarmee versterkt, als
winnaars, uit de volksraadpleging te
komen, al nam Varoufakis daags na
het referendum ontslag. Maar het is
niet duidelijk wat de Griekse regering
met die nee-stem kan bereiken. Het
uitschrijven van het referendum blies
de onderhandelingen met de schuld-
eisers op, waardoor het steunpakket
niet werd verlengd en de Griekse over-
heid op 30 juni zijn schuld van 1,6 mil-
jard EUR aan het Internationaal Mone-
tair Fonds niet kon terugbetalen. Offi-
cieel mogen we
wel nog niet van
een ‘wanbetaling’
(‘default’) spreken.
De meerderheid

van de Grieken
zegt dus ‘neen’ en wil het avontuur
van een mogelijke grexit aangaan. Het
overgrote deel van de bevolking heeft
de voorbije jaren zwaar geleden onder
de besparingen en de bezuinigingen
die Europa in ruil voor financiële steun
heeft opgelegd. De inkomens zijn fors
gedaald en er is een gigantische jeugd-
werkloosheid. Vooral de jongeren zijn
dat duidelijk beu. Ze zijn bereid er de
kapitaalbeperkingen en de mogelijk-
heid van een chaotische periode bij te
nemen. De Griekse centrale bank vroeg
meteen meer noodkredieten, want de
Griekse banken overleven momenteel
enkel bij de gratie van de Europese
Centrale Bank (ECB).
De nee-stem betekent dat een meer-

derheid in het land kiest voor de con-

frontatie en erg moeilijke onderhan-
delingen met de schuldeisers. Een
akkoord is lang niet vanzelfsprekend,
en zeker geen snel akkoord. Een
nieuwe, belangrijke deadline wacht op
20 juli. Dan moeten de Grieken ruim 
3 miljard EUR aan de ECB terugbetalen.
De nachtmerrie van een mogelijke
grexit blijft.

Geleidelijk meer liquiditeiten
De Griekse crisis roept heel wat vra-

gen op voor het algemene portefeuil-
lebeheer. De koersen op zowel de aan-
delen- als de obligatiemarkten zijn de
voorbije maanden en jaren fors opge-
lopen. Riante meerwaarden op obliga-
ties zijn de komende jaren niet meer te
verwachten. Ook op de aandelenmark-
ten ligt al een heel sterke periode achter
ons. Ondanks de crisis met Griekenland
denken we dat er voor Europa op de

beurzen nog wel
stijgingspotentieel
is. Evenals voor de
opkomende lan-
den. Al zal dat dus
niet voor meteen

zijn. Eerst moet de Griekse knoop wor-
den ontward.
Richting 2016 zullen we geleidelijk

meer cash moeten aanhouden en ons
minder en minder blootstellen aan de
financiële markten. Wie niet hoeft te
leven van de coupons, kan een aflo-
pende obligatie dan bijvoorbeeld niet
meteen vervangen. Wie de coupons
wel nodig heeft, zorgt er het beste voor
dat de looptijden goed gespreid zijn.
Het is niet bij voorbaat gezegd dat de
rente meteen gaat oplopen, gezien de
volgehouden soepele monetaire poli-
tiek van de centrale banken. Ook in de
aandelenportefeuilles kan dan het beste
worden begonnen met het verhogen
van de liquiditeitspositie en/of de
bescherming van de portefeuille. �

Onzekerheid troef

PORTEFEUILLE EN SELECTIE............2-3

Peabody Energy; 

koop- en verkooplimieten 

AANDELEN.......................................................4-7

Nyrstar, 

Anglo American, 

Boskalis, 

Mosaic

INSIDE OBLIGATIES ..................................8-9

Chaotische week

CHECKLIST A ...........................................10-12

België en Europa

Inhoud

Anglo American ...................................................5
Boskalis ....................................................................6
Nyrstar ...................................................................4
Peabody Energy ...................................................2
Mosaic .....................................................................7

Aandelenindex

DE VOLGENDE BELANGRIJKE
DEADLINE VOOR 

GRIEKENLAND IS 20 JULI.



INSIDE BELEGGEN 7 JULI 20152

De hele heisa rond Griekenland
zou ons doen vergeten dat het
derde kwartaal is begonnen,

en dat het tweede trimester en bijge-
volg ook het eerste semester erop zit-
ten. Alcoa trekt morgen het resulta-
tenseizoen op gang. Tot eind augustus
zullen we dan met de regelmaat van
een klok resultaten zien binnenkomen
over het tweede kwartaal en over de
eerste jaarhelft. Intussen werd het divi-
dend bij Bolloré betaald.

Suedzucker opent
Als we dan naar onze voorbeeldpor-

tefeuille kijken, geeft Suedzucker de
aftrap. Hoewel ook niet helemaal: aan-
staande donderdag (9 juli) krijgen we
het cijfermateriaal over hun eerste
kwartaal van het boekjaar 2015-2016
(afsluitdatum 31 maart). Voor cijfers
over het tweede kwartaal en dus het
eerste halfjaar is het wachten tot 15 juli,
met Ganger Rolf (dochter Fred Olsen
Energy aanstaande vrijdag 10 juli). Dat
is tijdens onze zomeronderbreking in
de volgende twee weken. Ook Barco
(22 juli), CMB (23 juli; voorlopige cij-
fers), Syngenta (23 juli) en Potash Corp.
(24 juli) zijn nog aan de beurt voor we

terugkeren. De volledige kalender krijgt
u in het eerste nummer na onze zomer-
vakantie (IB 31A op 28 juli). 

Peabody Energy: 
winstwaarschuwing
De koers van Peabody Energy blijft

een rollercoaster. Wie tot vorige week
dacht dat alles hij al had gezien bij de
grootse steenkoolproducent van
Noord-Amerika, moest andermaal
zijn mening herzien. Eerst was er een
koerssprong, toen het Hooggerechts-
hof een uitspraak deed ten voordele
van de Amerikaanse steenkoolindus-

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index

Op naar het resultatenseizoen

Sinds 1/1/2015 Sinds 1/1/2014
+12,2% +16,2%
+7,3% +13,6%

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

Aankoop: We hebben 500 aandelen PNE Wind (bij)gekocht tegen 2,09 EUR (1064,95 EUR); we kopen 650 aandelen Peabody Energy bij
tegen maximaal 1,95 USD • Verkoop: -



37 JULI 2015 INSIDE BELEGGEN

trie, maar meer dan een morele over-
winning was het niet echt. De klap
kwam er op 1 juli, toen de bedrijfslei-
ding het bericht uitstuurde dat de
resultaten van het tweede kwartaal
minder zullen zijn dan verwacht. De
in april gepronostikeerde bedrijfskas-
stroom (ebitda) van 135 miljoen EUR
zal niet worden gehaald. Hevige regen
in het Amerikaanse Powder River
Basin is de eerste oorzaak. Maar daar-
naast is er de prijsdaling met 15% van
metallurgische kolen (voor staalin-
dustrie) in Australië. De kwartaalcijfers
krijgen we in principe op 28 juli. 
De stemming rond het aandeel was

al negatief, zodat het aandeel na die
jobstijding tot het laagste peil ooit
zakte. Peabody Energy noteert nu
tegen 0,1 keer de omzet en 0,2 keer de
boekwaarde (9,02 USD per aandeel,
die wel zal dalen door de verwachte
verliezen), en verrekent niet meer de
waarde van de gronden en terreinen

en al zeker niet van de enorme steen-
koolvoorraden. 
De prijzenoorlog tussen steenkool

en aardgas is momenteel genadeloos,
maar dat kan niet blijven duren. Van-
daar dat we dit vanuit een perspectief
van één tot twee jaar een extra koop-
kans vinden en dat we onze positie
verder verhogen. Opgelet: enkel voor
de actievere, risicobewuste belegger
die tegen de koersschokken kan
(rating 1C). �

OVERZICHT KOOP- EN VERKOOPINTENTIES PER THEMA

(*) 1:koopwaardig 2:opbouwen 3:houden 4:afbouwen 5:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico D:zeer hoog risico

Consumptie middenklasse opkomende
landen
� Adidas: stevige cijfers Q1 
� Barco: eerste, kleine overname met
Advan 

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

� CMB: fors herstel Baltic Dry-index;
CMB-koers volgt 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 liep tot en met
3 juli: ruilverhouding van één aandeel
Lafarge voor 0,9 aandelen Holcim
(update) 

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

Energie
� Ganger Rolf: zeer degelijke cijfers eerste
kwartaal; dividenduitkering achter de rug

� Peabody Energy: winstwaarschuwing zet
koers extra onder druk (zie boven) 

� PNE Wind: positie werd aangevuld
(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: opstart
Zambiaanse kopersmelter zit op schema
(update)

� Market Vectors Gold Miners ETF:
goudprijs glijdt weer af in afwachting
eerste renteverhoging van de Federal
Reserve 

� Silver Wheaton: resultaten iets onder
verwachtingen 

� Umicore: verkocht samen met Solvay
joint venture Solvicore aan Japanse
chemiebedrijf Toray (update) 

� Vale: bodem ijzerertsprijs gezien; koers
toch weer richting bodem (update) 

Landbouw
� Asian Citrus: flink en onverwacht
koersherstel 

� Potash Corp.: K+S verwerpt het bod van
Potash; positie aangevuld (update) 

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

� Syngenta: Monsanto-topman probeert
Syngenta-aandeelhouders te overtuigen
(update) 

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

� Wilmar International: meevallende
jaarcijfers 

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

� Fagron: beperkte kapitaalverhoging voor
financiering overname Anazao Health
(update)

� GlaxoSmithKline: tegenvallend nieuws bij
Q1-cijfers; overnamegeruchten 

� MDxHealth: kapitaalverhoging
doorgevoerd

Tubize (fin): er zouden kandidaat-kopers in
India zijn voor de generische dochter van
UCB 

� Vertex Pharmaceuticals: FDA verleende
goedkeuring voor ‘blockbuster’ Orkambi
(combinatietherapie tegen
taaislijmziekte); bespreking volgend
nummer (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)

PEABODY ENERGY 
ZAKTE NAAR HET LAAGSTE

PEIL OOIT.



GRONDSTOFFEN

Nyrstar

Na een uitermate bewogen 2014
is het de jongste maanden wat
rustiger rond het Belgische

mijn- en multimetalenbedrijf Nyrstar.
De forse financieringsoperatie van 600
miljoen EUR in september 2014 en het
vertrek van topman Roland Junck her-
stelden het vertrouwen van de markt.
We kleefden op Nyrstar na de kapi-
taaloperatie een koopadvies, maar
verlaagden eerder dit jaar de rating
naar ‘houden’, omdat we vonden dat
de markt te voortvarend anticipeerde
op de positievere vooruitzichten. 
Behalve op de versterkte balans en

op het succesvol afgeronde bespa-
ringsprogramma (75 miljoen EUR) is
het positivisme gestoeld op meerdere
elementen. Ten eerste is Nyrstar in
totaal 25 verbeteringsprojecten aan
het uitvoeren in de afdeling metaal-
verwerking (totaal budget 265 miljoen
EUR, waarvan 200 miljoen EUR gefi-
nancierd). Het kondigde in de busi-
nessupdate over het eerste kwartaal
aan de investeringen over een langere
periode te zullen spreiden, waardoor
het budget voor 2015 verlaagde van
70 à 90 miljoen EUR naar 35 à 45 mil-
joen EUR. Het budget voor de omvor-
ming van de zinkverwerkingsfabriek
in het Australische Port Pirie tot een
hoogtechnologische multimetalenver-
werkende eenheid blijft ongewijzigd

op 338 miljoen EUR, waarvan 200 tot
220 miljoen EUR in 2015. De werken
zitten op schema om in 2016 opgele-
verd te worden. 
Een ander zeer positief element voor

Nyrstar is de duurdere Amerikaanse
dollar (USD). Elke 10% stijging van
de USD zorgt voor een toename van
de bedrijfskasstroom (ebitda) met 130
miljoen EUR. Ten slotte zijn er de posi-
tieve fundamenten voor de zinkprijs,
waarbij de meeste marktwaarnemers
uitgaan van een tekort in 2016 en 2017.
Enerzijds sluiten enkele mijnen, met
als belangrijkste de Australische zink-
mijn Century. Anderzijds is het hui-
dige prijsniveau van 2000 USD per
ton te laag om voldoende nieuwe pro-
ductiecapaciteit aan te trekken, terwijl
de vraag onder impuls van China
structureel zal blijven groeien (+27%
over de periode 2014 tot 2020). 
De situatie in de afdeling mijnbouw

blijft zeer lastig. De zink-in-concen-
traatproductie daalde in het eerste
kwartaal met 8%, tot 67.000 ton, een
gevolg van het tijdelijk stilliggen van
zowel Campo Morado (sociale onrust;
Mexico) als Myra Falls (herstellen ope-
rationele problemen, Canada). De ver-
wachte jaarproductie werd verlaagd
van 280.000 à 300.000 ton, naar 240.000
à 260.000 ton. Het vernieuwde
management wil de zaken nu grondig
aanpakken en op termijn alleen de
rendabele mijnen behouden. Er werd
al een eerste verkoopoptie onderte-
kend, voor de Coricancha-mijn in
Peru. 
De sterke USD, hogere zinkverwer-

kingspremies en een stabiele zinkme-
taalproductie (278.000 ton) zorgden
in het eerste kwartaal voor 791 miljoen
EUR omzet (+25%) en 68 miljoen EUR
ebitda (+113%). Nyrstar herfinan-
cierde met gemak een gestructureerde
kredietfaciliteit van 400 miljoen EUR,
met mogelijkheid voor een uitbreiding
tot maximaal 750 miljoen EUR. �

Conclusie
Het aandeel van Nyrstar zakte sinds

de piek in april met bijna 20%. We
vinden dat voldoende voor een advies-
verhoging. Het aandeel noteert niet
duur, met een ondernemingswaarde
(ev) van 3,7 keer de verwachte bedrijfs-
kasstroom (ebitda), 1,15 keer de boek-
waarde en een verwachte koers-winst-
verhouding van 20 voor 2015 en 6,3
voor 2016. 

4

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating:1C
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GRONDSTOFFEN

Anglo American

De grondstoffengroep Anglo
American staat traditioneel in
de schaduw van grotere mijn-

groepen als Rio Tinto, BHP Billiton,
Vale en Glencore. En ook op de beurs-
vloer is het geen hoogvlieger de jong-
ste jaren. Anglo American is actief in
ijzererts via dochter Kumba Resources
(70%) en de vorig jaar geopende Minas
Rio-ijzerertsmijn in Brazilië. Ook koper
(Zuid-Amerika) levert een belangrijke
omzet- en winstbijdrage, net als dia-
mant (85% belang in De Beers), steen-
kool (zowel thermal coal voor stroom
als metallurgical coalvoor staal), platina
(Amplats) en een aantal kleinere acti-
viteiten. 
Net zoals de andere grote mijngroe-

pen zet Anglo American vooral in op
kostenverlagingen om het effect van
de lagere prijzen te compenseren. In
het boekjaar 2014 daalde de operati-
onele kasstroom of ebitda met een
tiende, tot 6,11 miljard USD. De kapi-
taaluitgaven lagen ongeveer op het-
zelfde niveau. De kost van het divi-
dend liep echter op tot 1,08 miljard
USD. Tegelijk steeg de nettoschuld
met ongeveer een vijfde, tot 12,9 mil-
jard USD. Dit is vrij hoog in vergelij-
king met de marktkapitalisatie van de
groep (21,3 miljard USD) en ook in
verhouding tot de ebitda (7,1 miljard
USD). Ondanks een daling van de

kapitaaluitgaven zal de schuldpositie
volgens het management dit jaar toe-
nemen naar 13,5 tot 14 miljard USD.
Tegelijk wordt door het management
een ebitda van 5,9 miljard USD voor-
opgesteld. 
Een en ander betekent dus dat de

schuldgraad dit jaar nog verder zal
verslechteren. Vroeg of laat moet dan
ook de discussie worden gevoerd of
het wel een goede strategie is om extra
leningen aan te gaan om het dividend
te kunnen behouden. Anglo American
heeft nog wat activa in de aanbieding
die niet meer als kernactiviteiten wor-
den beschouwd. Zo staat de LaFarge-
tarmacafdeling te koop terwijl ook
enkele kopermijnen in Chili en steen-
koolmijnen in Australië voor de juiste
prijs naar een nieuwe eigenaar mogen
gaan. 
Bij sommige analisten en activistische

aandeelhouders gaan intussen stem-

men op om te focussen op diamant
en platina en de ijzerertsactiviteiten
te verkopen. Anglo American inves-
teerde echter 14 miljard USD in het
Minas Rio-project dat in oktober vorig
jaar eindelijk operationeel werd en
moest ook al een waardevermindering
van 3,5 miljard USD slikken. De ijzer-
ertsprijs daalde eerder dit jaar naar
het laagste niveau in meer dan tien
jaar. Sindsdien is de prijs weer wat
opgeveerd, maar gezien de mondiale
overproductie en de hoge voorraden
is een duurzame prijsstijging weinig
realistisch. 
Na de opstartfase zal Minas Rio aan

33 tot 35 USD per ton kunnen produ-
ceren. BHP Billiton en Rio Tinto pro-
duceren in het westen van Australië
aan een kostprijs van 15 tot 17 USD
per ton. Door de hogere kwaliteit kan
Anglo American de ertsen van Minas
Rio wel met een premie van 5 tot 8
USD verkopen. In de tweede jaarhelft
zal Anglo een deel van de productie
op voorhand verkopen (hedgen). �

Conclusie
Zelfs na de geboekte waardevermin-

deringen noteert Anglo American nog
een kwart onder de boekwaarde. Het
aandeel is daarmee nu goedkoper dan
tijdens het dieptepunt van de vorige
grondstoffencyclus in 1998. De angst
voor een lager dividend heeft daar
uiteraard mee te maken. Gezien de erg
lage waardering verhogen we het
advies.

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

7 JULI 2015 INSIDE BELEGGEN
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BAGGER

Boskalis

Anderhalf jaar geleden behaalde
de grootste baggermaatschap-
pij ter wereld een plaats in de

voorbeeldportefeuille in het thema
consumptie van de opkomende mid-
denklasse. Achteraf gezien bleek dat
een terechte keuze, maar we hadden
ook geluk dat we het aandeel tijdig
met meer dan 20% konden verkopen.
Want sindsdien is het een duidelijke
achterblijver. Enkele cijfers ter illus-
tratie. Sinds Ackermans & van Haaren
(AvH) in september 2013 de macht
greep bij CFE is het Belgische aandeel
met 176% gestegen, tegenover +51%
voor Boskalis. Ook sinds het jaarbegin
is het verschil manifest: +33% voor
CFE tegenover een lichte daling voor
het Boskalis-aandeel. 
Dat is in de eerste plaats de verdien-

ste van AvH om bij CFE de focus meer
en meer te leggen bij de bagger en weg
te halen van de bouwactiviteiten. Maar
het immense koersverschil is ook een
gevolg van de omgekeerde focus bij
Boskalis: minder klemtoon op bagger
en aandacht voor diversificatie met
het voorbije lustrum de overnames
van SMIT Internationale (assistentie
van binnenkomende en uitgaande zee-
schepen met sleepboten, verder ber-
ging en wrakopruiming) en Dockwise
(specialisatie: verplaatsen van extreem
zware offshoreplatforms). Dat leidde

tot meer spreiding van de inkomsten,
maar viel slecht op de beursvloer in
de context van forse lagere energie-
prijzen en minder werk voor de olie-
dienstenspelers. 
Daar kwam nog de hele heisa rond

Fugro bovenop. Die Nederlandse olie-
dienstenspeler gespecialiseerd is in
de exploratie van het aardoppervlak
en de onderlagen van de bodem en
rotsen. Een deelsegment uit de olie-
dienstensector dat helemaal aan het
begin van de onderzoek en exploratie
staat en zodoende heel gevoelig is voor
schommelingen in de olieprijs. 
Het aandeel kreeg vorig jaar dan ook

rake klappen. Tot in het najaar bleek
dat Boskalis een oogje had laten vallen
op Fugro en een belang begon op te
bouwen. Volgens de meeste recente
officiële bekendmaking heeft Boskalis
al 25,1% van Fugro in handen. Zoals
bij ons is ook in Nederland een bod

op alle aandelen verplicht zodra de
drempel van 30% wordt bereikt. Een
meerderheid van de analisten denkt
ook dat het eerder vroeg dan laat tot
een overname zal komen. Tot onge-
noegen van de bedrijfstop van Fugro,
waar men helemaal niet is opgezet
met de steeds grotere positie van Bos-
kalis in de oliedienstenspeler. Ook de
beleggers hebben meer dan gemengde
gevoelens. 
De jaarcijfers van Boskalis toonden

een ‘recordomzet’ van 3,2 miljard EUR
en een ‘recordwinst’ van 490 miljoen
EUR netto. Het orderboek is stabiel
op 3,3 miljard EUR of dus 1 keer de
jaaromzet. Recent werd nog een stevig
contract van 500 miljoen EUR binnen-
gehaald voor het Duitse offshorewind-
park Veja Mate. Opmerkelijk is de
dividendverhoging met 29%, tot 1,60
EUR per aandeel. Vorig jaar stonden
de baggeractiviteiten voor 53% van
de omzet, Offshore Energy (onder
meer Dockwise) voor 39% en SMIT
voor 9%. �

Conclusie
Volgens een aantal waarderingscri-

teria is Boskalis nu goedkoper dan
CFE. Tegen 15 keer de verwachte winst
en een verhouding van minder dan 9
keer ondernemingswaarde (ev) ten
opzichte van de bedrijfskasstroom
(ebitda) is het aandeel goedkoop
genoeg voor een adviesverhoging. We
verwachten wel maar een geleidelijk
herstel.

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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LANDBOUW

Mosaic

Mosaic was de voorbije twee
jaar als grootste producent
van fosfaatmeststoffen, maar

met daarnaast ook belangrijke activi-
teiten in kaliummeststoffen (potash),
zeer actief in het uitbouwen van de
fosfaatactiviteiten. Het uiteenspatten
in 2013 van het exportkartel Belarusian
Potash Co (BPC) had ook zware gevol-
gen voor de fosfaatmeststoffenprijzen.
Dat schiep kansen die Mosaic met
beide handen greep. 
Vooreerst was er de oprichting in

2013 van een joint venture met
Ma’aden (60%), Mosaic (25%) en de
Saudi Basic Industries Corporation
(SABIC; 15%), voor de bouw van een
fosfaatmeststoffenfabriek in Saudi-
Arabië (3,5 miljoen ton capaciteit, een
lage kostenbasis en opstart voorzien
eind 2016). Eind 2013 volgde de over-
name voor 1,4 miljard USD van de
Amerikaanse fosfaatbusiness van CF
Industries. Als onderdeel hiervan zal
Mosaic vanaf 2017 goedkoper ammo-
niak (belangrijke grondstof) kunnen
inkopen bij CF Industries. In april 2014
nam Mosaic voor 350 miljoen USD de
meststoffendistributie-activiteit over
van Archer Daniels Midland in Bra-
zilië en Paraguay. 
Organisch is er vooral de capaciteit-

suitbreiding tegen 2017 met 1,3 miljoen
ton voor MicroEssentials, een hoog-

waardige fosfaatmeststof met hogere
winstmarges. Mosaic verwacht dat
het aandeel van MicroEssentials in het
fosfaatvolume tegen 2018 zal stijgen
naar 32%, tegenover 20% in 2014. Op
basis van al die elementen verwacht
Mosaic een stijging van de brutowinst
in de fosfaatafdeling van 0,94 miljard
USD in 2014 naar 1,47 miljard USD in
2018 (+56%). Maar ook in de potash -
afdeling – in 2014 goed voor 48% van
de bedrijfswinst (ebit), tegenover 63%
in 2013 – bleef Mosaic niet bij de pak-
ken zitten. De activiteiten in de twee
duurste mijnen werden in 2014 stil-
gelegd (Carlsbad in de Verenigde Sta-
ten), of verkocht aan Cargill (Hersey
in de Verenigde Staten). De drie res-
terende potashmijnen in Sashkatche-
wan (Canada) ondergingen de voor-
bije jaren capaciteitsuitbreidingen,
waardoor de groepscapaciteit met
ruim 2 miljoen ton toenam, tot 12,5

miljoen ton. 
Mosaic mikt tegen 2018 op 17% extra

brutowinst tegenover 2014, van 0,92
miljard USD naar 1,08 miljard USD.
Van het historische belang van Cargill
in Mosaic, via 129 miljoen class A-aan-
delen, resten er nog 17,2 miljoen aan-
delen. Een belangrijk gedeelte daarvan
werd vernietigd, waardoor het totaal
aantal uitstaande aandelen met 14%
daalde, tot 367 miljoen aandelen.
Bovendien startte in mei een nieuw
inkoopprogramma voor 1,5 miljard
USD. De resultaten vertonen ook
beterschap. Dankzij een sterk vierde
kwartaal boekte Mosaic in 2014 een
omzet van 9,06 miljard USD (+0,4%)
en een nettowinst van 1,03 miljard
USD (-3,2%), of per aandeel 2,68 USD,
tegenover 2,49 USD in 2013 en nog
4,34 USD in 2012. In het eerste kwartaal
van 2015 steeg de omzet met 7,7%, tot
2,14 miljard USD, en de winst met
35,5%, tot 295 miljoen USD, of 0,8 USD
per aandeel (+48%). �

Conclusie
Het aandeel van Mosaic bleef het

afgelopen jaar per saldo stabiel,
ondanks de positieve nieuwsstroom
en de onverminderd positieve lange-
termijnvooruitzichten. De waardering
van het aandeel is aantrekkelijk, tegen
14 keer de verwachte winst 2015 en
een ondernemingswaarde (ev) van 7,7
keer de verwachte bedrijfskasstroom
(ebitda) 2015. Vandaar de adviesver-
hoging. 

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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D e voorbije week verliep cha-
otisch. De aankondiging van
een referendum door de

Griekse eerste minister Alexis Tsipras
viel bijzonder slecht bij de schuldei-
sers en leidde tot het opschorten van
de gesprekken tot na de volksraad-
pleging. Iedereen schoof de schuld
naar de tegenstander door, zodat de
oplossing van het conflict verder af
is dan voorheen. Zo staat op de offi-
ciële website van de Europese Com-
missie te lezen dat Griekenland een
primair budgettair overschot (dus
voor interestbetalingen) van 4% vanaf
2019 moet halen, en dat gedurende
een dertigtal jaren. Er is geen sprake
van enige schuldherschikking en
zeker niet van een kwijtschelding.

Verschillende belangen
Het Internationaal Monetair Fonds

(IMF), dat als eerste erkende dat de
financiële toestand van Griekenland
onhoudbaar was en een herschikking
zich opdrong, wees zijn eigen stelling
in de loop van de maand juni af. De
Europese Centrale Bank (ECB) sloot
van meet af aan de toegang tot haar
algemene faciliteiten af ten behoeve
van de Griekse banken om ze, willens
nillens, gedeeltelijk toe te staan om
de euro en het bankwezen niet in

gevaar te brengen, maar zonder enige
engagement ten aanzien van het
Griekse volk. De Europese instanties
die het derde lid van de trojka vor-
men, schuilden permanent achter een
van de twee andere leden om geen
tegemoetkoming te moeten dulden.
Elke vertegenwoordiger van een

land verdedigt zijn land. Wat de ene
bereid was toe te staan, werd onmid-
dellijk door een andere afgeketst.
Nochtans weet iedereen dat Grieken-
land onmogelijk zijn verplichtingen
kan nakomen en zeker nooit bijko-
mende bezuinigingen kan overleven.
Het aanvankelijke pragmatisme van
de regering Tsipras maakte snel plaats
voor zuiver politiek gekwebbel zon-
der enige visie noch betekenis. De
Europese leiders en Griekenland heb-
ben zo vijf maanden verkwist en de
toekomst van de Europese Unie in
gevaar gebracht.

Iedereen verliest
De uitslag van de volksraadpleging

doet er eigenlijk niet zo veel toe. Ieder-
een verliest, de Grieken, maar ook de
Europese Unie. Zo zal de Unie de kre-
dieten nooit tegen haar eigen voor-
waarden kunnen terugvorderen. Er
staat meer dan 240 miljard euro (EUR)
op het spel. We mogen bovendien

niet vergeten dat instanties zoals de
ministerraad, de eurogroep of elke
Europese top bevolkt is met rege-
ringsafgevaardigden die in hun eigen
land vaak totaal andere standpunten
verdedigen dan op een bijeenkomst
van ambtgenoten. 
De directieraad van de ECB is het

gevaar ondertussen gewaar. Om het
hoofd te bieden aan zeer woelige
marktontwikkelingen de komende
weken, heeft ze haar lijst van effecten
die ze in het kader van haar monetaire
expansie aanvaardt flink verruimd.
Tot op heden kwamen alleen staats-
papier (behalve Griekse natuurlijk),
effecten door financiële activa gedekt
en bankleningen in aanmerking. Nu
behoren leningen van nutsbedrijven
ook tot de erkende effecten. Zo kan
de ECB stukken op de secundaire
markt opkopen van ENEL, de Itali-
aanse energieleverancier, SNAM, de
Italiaanse maatschappij belast met de
gasinfrastructuur, of Terna, de Itali-
aanse elektriciteitsleverancier. Op die
manier hoopt de ECB elke renteop-
stoot in Italië en elders te kunnen
tegenwerken. 

Terreinverlies voor de euro
Duidelijk is dat de ECB alles in wer-

king zal stellen om de euro zo veel
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mogelijk te stabiliseren en de rente-
schalen zo stabiel mogelijk te hand -
haven. Elke besmetting moet tot elke
prijs worden vermeden. De EUR ver-
loor niettemin terrein tegenover alle
gevestigde munten, maar minder dan
gevreesd. Dit was vooral te danken
aan de onverwachte tussenkomst van
de Zwitserse centrale bank. Die deed
er alles aan om te vermijden dat de
frank (CHF) te fors zou versterken. Ze
slaagde daar voorlopig in: de CHF ver-
loor 0,2%. Tegenover de dollar (USD)
gaf de EUR 1% prijs en 1,6% tegenover
de yen (JPY). De Oost-Europese mun-
ten bezweken. Hun toekomst hangt
bijna volledig van de eurozone af. De
verliezen schommelden tussen 0,5 en
1%. Elders verzwakten de Australische
dollar (AUD) en zijn Nieuw-Zeelandse
naamgenoot (NZD) wegens de teleur-
stellende invoer van hun producten
door China. De kans neemt toe dat
beide centrale banken hun beleid ver-
soepelen om hun conjunctuur te steu-
nen. Wat een snel herstel van beide
munten verkleint.

Veiligheid eerst
Op het rentefront zag de toestand

er verward uit. De schalen daalden
overal met enkele basispunten. Inves-
teerders verkozen het veilige boven
wat ze als onveilig beschouwden.
Soeverein papier van goede kwaliteit
trok aan, uitgezonderd dat op lange
termijn. Nu de ECB obligaties van

Europese nutsbedrijven mag kopen,
verdapperden al hun stukken op de
kapitaalmarkt. Het Griekse papier
stortte in nadat het ratingagentschap
Moody’s de rating van het land ver-
laagde tot Caa3. De leningen van de
Griekse banken verloren meer dan
20%. De stukken van Griekse bedrij-
ven, daarentegen, beperkten het ver-
lies tot 10% gemiddeld. 
De activiteit op de kapitaalmarkt

bleef aan de lage kant. Er heerst te
veel onzekerheden om te weten hoe
het verder zal lopen. De vrees bestaat

dat de centrale banken niet in staat
zullen zijn om een paniekgolf tegen
te gaan. Wat de uitkomst van het refe-
rendum ook is, het financiële land-
schap zal er totaal anders uitzien
vanaf deze week, niet alleen in de
eurozone, maar elders eveneens. Het
bankwezen is nu eenmaal gegloba-
liseerd. Iedereen beïnvloedt dus
iedereen.

Vervroegd zomerreces
In zulke omstandigheden was het

niet verwonderlijk dat de primaire
zo goed als stilviel. De enige stukken
die uitkwamen, lagen al dagen in de
pijplijn en richtten zich hoofdzakelijk
tot een bepaald publiek. Ze zijn zel-
den bestemd voor de particuliere
belegger. Alle nieuwe leningen opge-
somd in de tabel zijn klein van
omvang en dragen allemaal een ver-
vroegde terugbetalingsclausule, toe-
pasbaar vanaf volgend jaar. Hun ren-
dement is ondermaats en hun cou-
pures zijn te omvangrijk voor de
kleine belegger. Het zomerreces dat
normaal midden juli van start gaat,
is nu al begonnen, als gevolg van de
politieke omstandigheden. �

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

1

2

2

1

2

1

1

DE ACTIVITEIT OP DE 
KAPITAALMARKT WERD
ENORM GEDRUKT DOOR 
DE VELE ONZEKERHEDEN.
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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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