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We zijn er weer aan begonnen.
De financiële wereld leek
eerst op weg naar een rus-

tige zomer, nadat een grexit ternau-
wernood werd vermeden. Maar afge-
lopen week werd de stemming toch
weer minder zomers. Vooral de
grondstoffensector kreeg rake klap-
pen. We komen daarop nog uitvoerig
terug. 
Ook de uiteindelijke landing van de

regering omtrent de taxshift bleek geen
neutraal gegeven voor de Belgische
belegger. De verhoging van de roe-
rende voorheffing van 25 naar 27 pro-
cent en vooral de invoering van een
speculatiebelasting voor beurstrans-
acties binnen een termijn van zes
maanden tussen de aan- en de ver-
koop verdienen weldra nadere com-
mentaren. Het had erger gekund,
maar dat het principe van een meer-
waardebelasting nu is ingevoerd, is
een kwalijke zaak. Ook daarover snel
meer. We zitten echter volop in het
resultatenseizoen. Het beeld van de
overgrote meerderheid van de grote
Amerikaanse bedrijven is zeker niet
eenduidig positief. 
Ook voor ons zijn dit spannende tij-

den met de voorbeeldportefeuille, want
zowat dertig kwartaal- en halfjaarcijfers
worden in pakweg zes weken op ons
losgelaten. Ook hebben we er al een
zestal achter de rug. In dit nummer
bespreken we Suedzucker en Barco
(zie p. 2-3). De besprekingen van CMB,
Ganger Rolf,Potash Corp. ,SABMiller
(tradingupdate eerste kwartaal)en Syn-
genta hebt u nog te goed in een van de
volgende nummers.
Het is onmogelijk alles meteen uit-

voerig te bespreken. Deze week alleen
al publiceren negen portefeuillewaar-
den hun kwartaal- en halfjaarcijfers.

Dat wordt even nagelbijten, met van-
daag (28 juli) de cijfers van het fel
geteisterde Peabody Energy. Woens-
dag 29 juli wordt een eerste piekdag
met LafargeHolcim, Glaxo-
SmithKline en Vertex Pharmaceu-
ticals. Donderdag is het de beurt aan
de onlangs sterk gedaalde grondstof-
fenwaarden First Quantum Minerals
en Vale. Vrijdag sluiten we dan de
piekweek af met Arcelor Mittal en
ons farmabedrijf UCB, essentieel voor
de moederholding Tubize, en de
materialengroep Umicore.

Lijst voor augustus
Ongeveer de andere helft van de

portefeuille komt dan nog in augustus
met de resultaten. Het begint volgende
week, dinsdag 4 augustus, al met het
Nederlandse DSM en de groeiwaarde
Fagron. Later op de week is het de
beurt aan de sportartikelengigant Adi-
das (7 augustus), waar we hopen dat
de kentering in de resultaten wordt
bevestigd, en aan de Aziatische land-
bouwwaarde Wilmar International.
Dan bouwt zich de climax stilaan op
tegen het einde van de maand, met in
tussentijd de cijfers van PNE Wind
(10 augustus), Cosan (12 augustus) en
Silver Wheaton (13 augustus). 
Het langst (tot eind augustus) moe-

ten we wachten op nog enkele Belgen,
zoals het biotechbedrijf MDXHealth
(20 augustus) en Tessenderlo Group
(26 augustus), naast de Franse holding
Bolloré (28 augustus). Op de alterna-
tieve-energiewaarde Velcan (8 sep-
tember), de Chinese plantagemaat-
schappij Asian Citrus (18 september)
en het biotechbedrijf Bone Therapeu-
tics (22 september) is het nog wachten
tot in september om zicht te krijgen
op de cijfers. �
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Van de heisa rond Griekenland
vallen we meteen in het resulta-
tenseizoen. Tot eind augustus

zullen we in deze rubriek hoofdzakelijk
die resultaten onder de loep nemen.
Openen doen we met Barco en Sued-
zucker.

Barco: verlengstuk 
eerste kwartaal 
De voorbije maanden schreven we

enkele keren dat het wachten was op
de stevige cijfers over het eerste trimes-
ter om vaart te krijgen in de beurskoers
van de portefeuillewaarde Barco. De
visualisatiespecialist kon die opwaartse

lijn doortrekken in het tweede kwartaal.
Waarbij we natuurlijk moeten toegeven
dat de sterkere Amerikaanse dollar
(USD) een belangrijke hulp is geweest. 
De omzet in de eerste zes maanden

kwam uit op 506,2 miljoen EUR, een
toename met 16,6% tegenover het eer-
ste semester van 2014 (+14,6% in eerste
drie maanden). Barco wijzigde de
boekhoudkundige verwerking van de
kosten voor onderzoek en ontwikke-
ling. De aangepaste bedrijfskasstroom
(ebitda) kwam uit op 40,5 miljoen EUR.
Ook dat is flink beter dan de 22,3 mil-
joen EUR uit het eerste halfjaar van
vorig jaar. Het betekent dat de ebitda-

marge met 290 basispunten (2,9%) is
toegenomen, tot 8,0%. De bedrijfswinst
(ebit) steeg naar 7,5 miljoen EUR en
de nettowinst bedroeg zelfs 51,7 mil-
joen EUR, maar daarvan was 46,3 mil-
joen EUR eenmalig (afronding verkoop
van defensieafdeling). Het orderboek
stond op 30 juni op 333,2 miljoen EUR
of 31,1 miljoen EUR hoger dan begin
dit jaar.
Of de koers richting onze faire waarde

van 68 EUR per aandeel (was 66 EUR)
evolueert, hangt ook af van de over-
names. Aan het begin van het tweede
semester beschikt de visualisatiespe-
cialist over een nettokaspositie van

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index (**)

Goede cijfers voor Barco

Sinds 1/1/2015 Sinds 1/1/2014
+7,2% +11,0%

+10,4% +15,8%

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

Aankoop: -
Verkoop: -
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187,7 miljoen EUR. Tot nog toe werd
enkel 18,5 miljoen USD betaald voor
de aankoop van Advan, een producent
van hoogwaardige LCD-displays. Het
aandeel blijft relatief goedkoop. Van-
daar een ongewijzigd advies ‘koop-
waardig’ (rating 1B). 

Suedzucker: 
zwakke periode bevestigd
Zoals verwacht bevestigde de sui-

kergigant Suedzucker de zwakke voor-
uitzichten voor het boekjaar 2015-2016
naar aanleiding van de tradingupdate
over het eerste kwartaal. De bedrijfstop
van de grootste suikerproducent van
Europa herhaalde de verwachting van
een bedrijfswinst (ebit) binnen de vork
50 tot 150 miljoen EUR bij een lagere
omzet tussen 6 en 6,3 miljard EUR. Die
cijfers liggen dus nog lager dan het al
erg zwakke boekjaar 2014-2015 (boek-
jaar afgesloten op 31 maart). Het afge-
lopen boekjaar zakte de omzet met 10%

(van 7,53 naar 6,78 miljard EUR) en
dook de ebit met 71% (van 622 naar
181 miljoen EUR). De verdere neergang
zagen we in de cijfers voor het eerste
trimester (periode april-juni) met een
8,1% lagere omzet van 1,63 miljard
EUR en een ebit van 57 miljoen EUR
(was 96 miljoen EUR in het vorige boek-
jaar). 
De hoofdoorzaak is uiteraard de vrije

val van de resultaten in het suikerseg-
ment van 25 miljoen naar -13 miljoen

EUR. De marktreactie was eerder neu-
traal. Het aandeel noteert dan ook
onder meer beneden de boekwaarde

en een halve keer de verwachte omzet.
Normaliter bedoeld als een meerjaren-
belegging (rating 1B). �

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: goede cijfers in eerste jaarhelft
(zie boven)

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

� CMB: halfjaarcijfers in lijn met de
verwachtingen; weldra bespreking; koers
wat in herstel (update) 

� Cosan: redelijke cijfers Q1 
� DSM: Patheon (49% DSM) trekt naar de
beurs; waarde 4 à 5 EUR per DSM-
aandeel 

� LafargeHolcim: fusiebod is geslaagd; ruil
doorgevoerd (update) 

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

Energie
� Ganger Rolf: cijfers tweede kwartaal in
lijn; weldra bespreking (update)

� Peabody Energy: winstwaarschuwing zet
koers extra onder druk 

� PNE Wind: positie werd aangevuld 
� 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 

� Market Vectors Gold Miners ETF:
goudprijs naar nieuwe bodem; weegt
zwaar door op goudmijnen (update) 

� Silver Wheaton: zilver ook mee onderuit
(update) 

� Umicore: koers valt terug (update) 

� Vale: ijzerertsprijs terug onder druk;
koers toch weer naar bodem (update) 

Landbouw
� Asian Citrus: flink en onverwacht
koersherstel 

� Potash Corp.: K+S verwerpt het bod van
Potash 

� Suedzucker: koers blijf positief ondanks
mindere periode (zie boven) 

� 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

� Fagron: beperkte kapitaalverhoging voor
financiering overname Anazao Health

� GlaxoSmithKline: mag medicijn tegen
malaria op de markt brengen (update) 

� 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)

(**): 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)

EEN FAIRE WAARDE 
VOOR HET BARCO-AANDEEL

IS 68 EUR.



GRONDSTOFFEN

Nyrstar

De halfjaarcijfers van het Belgi-
sche mijn- en multimetalenbe-
drijf Nyrstar gaven een

gemengd beeld. Enerzijds was er een
beter dan verwacht resultaat in de
afdeling metaalverwerking. De zink-
metaalproductie bedroeg 560.000 ton,
1% beter dan vorig jaar en aan de
bovenkant van de voorziene vork voor
2015 van 1 tot 1,1 miljoen ton. De
bedrijfskasstroom (ebitda) steeg met
69%, tot 183 miljoen EUR, als gevolg
van de hogere productie, een 4%
hogere zinkprijs (2134 USD per ton,
onlangs wel opnieuw onder 2000 USD
per ton), 10% hogere zinkverwer-
kingsprijzen en een 18% duurdere
Amerikaanse dollar tegenover de euro. 
De omvorming van de zinkverwer-

kingsfabriek in het Australische Port
Pirie tot een hoogtechnologische 
multimetalenverwerkende eenheid 
– totaalbudget 338 miljoen EUR, waar-
van 200 tot 220 miljoen EUR in 2015
en 69 miljoen EUR in de eerste jaarhelft
– zit op schema om in 2016 opgeleverd
te worden. In het kader van de 25 ver-
beteringsprojecten in de metaalver-
werking (totaal budget van 265 miljoen
EUR waarvan 35 à 45 miljoen EUR in
2015 tegenover initieel 70 à 90 miljoen
EUR), verzekerde Nyrstar zich recent
van 20 miljoen EUR financiering voor
het uitvoeren van verbeteringswerken

in de smelterij van Hobart (Australië). 
Eens te meer ontgoochelend waren

de zwakke cijfers in de afdeling mijn-
bouw. De zink-in-concentraatproduc-
tie daalde in de eerste jaarhelft van
140.000 ton naar 127.000 ton (-9%),
een gevolg van het stilliggen van de
productie sinds januari in Campo
Morado (Mexico) door sociale onrust,
en sinds mei in Myra Falls (Canada)
om er de operationele problemen
structureel aan te pakken. De bruto-
winst daalde met 5%, tot 197 miljoen
EUR, en de ebitda met 77%, tot een
schamele 6 miljoen EUR. Op groeps-
niveau steeg de ebitda met 53%, tot
168 miljoen EUR. De veiligheidspro-
blemen in Campo Morado zijn zo
groot dat Nyrstar besliste om de vol-
ledige boekwaarde van de mijn – 376
miljoen EUR voor belastingen – af te
schrijven. 
Het bedrijf stelt wel alles in het werk

voor een heropstart, ten vroegste in
2016. De operationele problemen bij
Myra Falls worden grondig aangepakt
(kostprijs in 2015 van 25 miljoen EUR),
en de heropstart wordt ten vroegste
vanaf het vierde kwartaal van 2016
verwacht. Samen met nog wat kleinere
afboekingen bij andere mijnen ver-
dween liefst 40% of 418 miljoen EUR
van de boekwaarde van de mijnafde-
ling van de balans. 
Nyrstar maakt dus schoon schip met

de erfenis van voormalig topman
Roland Junck, die vanaf augustus ver-
vangen wordt door Bill Scotting, een
mijnbouwspecialist die overkomt van
Arcelor Mittal. Door de afschrijvingen
in de mijnafdeling boekte Nyrstar een
nettoverlies van 250 miljoen EUR of
0,76 EUR per aandeel. Mede hierdoor
liep de nettoschuld sinds eind decem-
ber op van 438 miljoen EUR of 1,6 keer
de ebitda, naar 667 miljoen EUR of 
2 keer de ebitda eind juni. �

Conclusie
Het aandeel van Nyrstar reageerde

per saldo negatief op de halfjaarcijfers.
De aanstelling van Scotting bewijst
dat Nyrstar de mijnafdeling niet
opgeeft. In een omgeving van lage
grondstoffenprijzen is de uitdaging
groot, maar de aankomende krapte
op de zinkmarkt, de sterke Ameri-
kaanse dollar, de striktere operatio-
nele focus en de aanvaardbare waar-
dering wettigen een koopadvies. 

4

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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VOEDING

PureCircle

De markt reageerde voor de
tweede opeenvolgende keer
negatief op een resultatenrap-

port van PureCircle, de marktleider
in het produceren en commercialiseren
van natuurlijke caloriearme zoetstof-
fen uit steviabladeren. Uit de gedeel-
telijke cijfers over de tweede jaarhelft
van het boekjaar 2015 (periode januari
tot juni; volledige rapportering op 21
september) bleek een omzettoename
in het tweede semester met 26%, tot
minstens 84 miljoen USD (66,1 miljoen
USD vorig jaar). Op jaarbasis geeft dit
een minimale omzet van 127 miljoen
USD, tegenover een gemiddelde ana-
listenverwachting van 135 miljoen
USD. Als verzachtende omstandig-
heid is er wel de forse stijging van de
Amerikaanse dollar (USD) het afge-
lopen jaar, die 5 miljoen USD van de
jaaromzet aftopte. 
De groei blijft echter indrukwekkend

en wordt wereldwijd gedragen door
de steeds grotere groep producten –
intussen meer dan 6500 – waarin stevia
is verwerkt. De druk op de brutowinst-
marge hield, zoals verwacht, in het
tweede semester aan, vanwege een
tijdelijk tekort van steviabladeren door
een hoger dan ingeschatte vraag. Op
jaarbasis strandt de brutowinst hier-
door op 40 miljoen USD (+9%), en
daalt de brutowinstmarge naar 31,4%,

tegenover 36,3% vorig jaar en 33,5%
na zes maanden. De bedrijfskasstroom
(ebitda) steeg met 16%, tot 25 miljoen
USD, en de nettowinst met 74%, tot 
4 miljoen USD (nettoverlies in de eerste
jaarhelft van 0,9 miljoen USD). 
PureCircle blijft als markleider volop

inzetten op technologische vernieu-
wing. In december 2014 raakte de ont-
wikkeling bekend van Sigma-D: een
nieuwe zoetstof afkomstig uit het suc-
cesvolle innovatieplatform stevia 3.0
TM, specifiek ontwikkeld voor het
verminderen van calorieën in melk-
producten zoals yoghurt, pudding en
chocomelk. Onlangs volgde Sigma-T,
een nieuwe zoetstof voor thee. Een
belangrijke markt, want thee is wereld-
wijd, na water, de meest gedronken
drank. In beide gevallen gaat het om
een nieuwe generatie van zoetstoffen
op basis van stevia, die nog nauwer
aansluiten bij de smaaksensaties van

suiker en toch extra calorieverminde-
ring bewerkstelligen. 
PureCircle mikt de volgende vijf jaar

op een jaarlijkse omzetgroei met 30%,
en een toename van de brutowinst-
marge naar 50%. Als dat lukt, zal de
omzet in 2020 stijgen naar 400 tot 450
miljoen USD. Om dat mogelijk te
maken, werd een investeringsbudget
van 42 miljoen USD vrijgemaakt: 34
miljoen USD voor de uitbreiding van
de productiecapaciteit (operationeel
binnen twee jaar; huidige capaciteit
voor 250 tot 300 miljoen USD omzet)
en 8 miljoen USD voor innovatiepro-
jecten. De financiering is verzekerd
na de kapitaalverhoging van oktober
2014, waarbij 43 miljoen USD werd
opgehaald via de uitgifte van 5 miljoen
nieuwe aandelen (3% verwatering)
tegen 550 pence per aandeel. Opmer-
kelijk is de recente benoeming van
twee nieuwe bestuursleden, Mitch
Adamek en de Belg Guy Wollaert, met
een jarenlange staat van dienst bij Pep-
siCo en Coca-Cola. �

Conclusie
Hoewel nog altijd niet goedkoop,

met een verhouding tussen de onder-
nemingswaarde (ev) en de verwachte
bedrijfskasstroom (ebitda) 2016 van
26 keer en een koers-winstverhouding
van 48, vinden we het aandeel koop-
waardig, vanwege de sterke markt-
positie in een volop ontbolsterende
steviamarkt. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig 
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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ENERGIE

Technip

Technip haalde eind vorig jaar nog
de hoofdlijnen van het financiële
nieuws met een bod van 1,47 mil-

jard EUR op sectorgenoot CGG. Een
bod dat werd afgewezen en later weer
werd ingetrokken. Het was een reactie
op het bod van Halliburton op Baker
Hughes. Technip wilde uitgroeien tot
de Europese consolidator in de sector.
Begin juli zat het weer even vooraan
in het financiële nieuws, maar dan om
een minder fraaie reden. De koers
kreeg een dreun na de aankondiging
van een nieuw herstructureringsplan,
waarmee de groep zich schrap zette
voor een langdurige mindere periode
voor de oliedienstenindustrie. Maar
liefst 6000 banen werden geschrapt
(16% van personeel) en herstructure-
ringskosten van 650 miljoen EUR wer-
den ten laste genomen. Tegen 2017
wil de groep voor 830 miljoen EUR
structureel kosten besparen. 
Technip is nochtans een toonaange-

vende speler met belangrijke troef-
kaarten. Een eerste troefkaart is het
brede activiteitenterrein. Technip heeft
een Offshore/Onshore-afdeling, waar
het eerste gaat om de installatie van
boorplatforms op zee en het tweede
hoofdzakelijk om LNG en schaliegas.
Daarnaast is er de afdeling Subsea,
die slaat op flexibele pijpleidingen.
Bijna alle nationale en internationale

olie- en gasreuzen behoren tot het
klantenbestand van het Franse olie-
dienstenbedrijf (waaronder Exxon
Mobil, Total, BP en Petrobras). Een
tweede troefkaart is de wereldwijde
aanwezigheid. Technip is actief op alle
continenten en dit al decennialang. 
De resultaten voor het eerste kwar-

taal waren bovendien nog erg solide
en leverden dan ook een positieve
koersreactie op. De groepsomzet
bedroeg 2,9 miljard EUR (1,6 miljard
Offshore/Onshore en 1,3 miljard Sub-
sea), een toename met 17% tegenover
de eerste drie maanden van 2014. De
aangepaste bedrijfswinst (ebit) her-
stelde spectaculair met 34% (van 141
naar 189 miljoen EUR) of een toename
van de ebit-marge van 5,7 naar 6,5%
op groepsniveau met slechts 1,5% voor
Offshore/Onshore en 12,8% voor Sub-
sea. Geruststellend is dat het order-
boek op recordhoogte blijft met 21 mil-

jard EUR (+1,5 miljard EUR in de eer-
ste drie maanden). 
Dat stevige orderboek liet de olie-

dienstengroep nog toe het dividend
voor het boekjaar 2014 met 8% op te
krikken, tot 2 EUR bruto per aandeel.
Naar aanleiding van het herstructu-
reringsplan werden de omzetver-
wachtingen voor 2015 voor beide afde-
lingen onveranderd gelaten, voor Sub-
sea een omzet tussen 5,2 en 5,5 miljard
EUR en voor Offshore/Onshore circa
6 miljard EUR. Maar het margeverschil
blijft groot: 15 à 16% ebit-marge voor
Subsea en slechts een marge tussen 
3 en 4% voor Offshore/Onshore.
Tegen 11 keer de verwachte winst voor
2015 en minder dan 4 keer de verhou-
ding tussen de ondernemingswaarde
(ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda)
is het aandeel goedkoop, vooral gezien
de blijvend goede marges in Subsea.
Voor Offshore/Onshore blijft het wel
werken onder erg moeilijke markt-
omstandigheden. �

Conclusie
We beschouwen Technip als superi-

eure kwaliteit binnen de oliediensten-
sector. Vandaar dat we het aandeel
in de Inside Selectie behouden, waar-
mee we aangeven dat we er een ern-
stige kandidaat voor de voorbeeld-
portefeuille in blijven zien. Al is het
duidelijk dat de beleggingshorizon
best enkele jaren is. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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GRONDSTOFFEN

Alcoa

De Amerikaanse aluminium-
groep Alcoa heeft zich de voor-
bije jaren omgevormd van, in

hoofdzaak, een raffineerder en smelter
van aluminium naar een aanbieder
van (half)afgewerkte producten op
basis van aluminium. Dat heeft de
winstgevendheid van het bedrijf geen
windeieren gelegd. Alcoa kende een
aantal sterke kwartalen tussen eind
2013 en begin dit jaar. Sinds het eerste
kwartaal gaat het echter weer bergaf.
Het aandeel verloor ongeveer een
derde sinds begin dit jaar, maar tegen-
over de top van februari is de achter-
uitgang nog groter. De voornaamste
oorzaak is dat de prijsrally bij de basis-
metalen maar een kort leven was
beschoren. In mei leek de prijs van een
ton aluminium zelfs op weg om voor-
bij de grens van 2000 USD te gaan,
maar zover kwam het net niet. De
impact van de dure dollar (USD), de
vertragende Chinese economie en de
hogere Chinese uitvoer deed de alu-
miniumprijs terugvallen naar minder
dan 1700 USD, onder het niveau van
het jaarbegin dus. 
Ook de fysieke premies zijn inge-

stort. Die zijn een opslag boven op de
prijs waartegen aluminium op de Lon-
don Metal Exchange (LME) en Shang-
hai Futures Exchange (SHFE) wordt
verhandeld. We hebben er de jongste

maanden herhaaldelijk op gewezen
dat die hoge premies niet duurzaam
waren en dat is gebleken. De premies
voor fysieke levering waren zo hoog
omdat kunstmatige schaarste werd
gecreëerd, onder meer door alumi-
nium te gebruiken als onderpand voor
kredietovereenkomsten. Die techniek
is grotendeels aan banden gelegd.
Daardoor is de gemiddelde premie in
Europa op jaarbasis met 48% gedaald,
in de Verenigde Staten is dat 36%. De
premies zijn in 2015 zelfs met gemid-
deld 65% gedaald. Die opslag vormde
een belangrijke extra inkomstenbron
voor industriële partijen als Alcoa, die
nu gedeeltelijk wegvalt. 
De gemiddelde prijs van een ton alu-

minium op de LME daalde in het
tweede kwartaal op jaarbasis met
2,7%, tot 1788 USD. Voor Alcoa
bedroeg de gerealiseerde verkoopprijs
gemiddeld 2180 USD per ton. Dat is

111 USD minder dan een jaar geleden
en zelfs 240 USD minder dan in het
eerste kwartaal. De resultaten van de
periode april tot juni spraken dan ook
niet echt tot de verbeelding. De aan-
gepaste nettowinst (250 miljoen USD)
lag weliswaar 16% hoger dan een jaar
eerder, maar wel 31% onder het
niveau van het eerste kwartaal. 
Alcoa verwacht voor 2015 een aan-

bodoverschot van 762.000 ton alumi-
nium, dubbel zo hoog als de eerdere
verwachting. Niet alleen werd de
groeiprognose verlaagd naar 6,5%,
maar er is ook het effect van China dat
dit jaar een recordhoeveelheid alumi-
nium zal exporteren. Door de trans-
formatie van het bedrijf is Alcoa beter
geplaatst om met lagere aluminium-
prijzen om te gaan dan vroeger, maar
toch blijft de afhankelijkheid groot.
Alcoa verwacht dit jaar een positieve
vrije kasstroom van 500 miljoen USD.
Eind juni bedroeg de nettoschuld nog
7,5 miljard USD of 2,11 keer de
bedrijfskasstroom (ebitda). �

Conclusie
Door de gedaalde winstschattingen

is Alcoa er per saldo niet goedkoper
op geworden. De koers-boekwaarde-
verhouding is wel verder gedaald naar
1,2. Dat is laag, maar in de mijnbouw-
sector lang geen uitzondering. Omdat
we een verdere daling van de fysieke
premies verwachten, is er geen haast
bij om Alcoa te kopen. Voorlopig
afwachten. 

Wereldaandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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Griekenland heeft gecapituleerd.
De Griekse regering aan-
vaardde uiteindelijk een finan-

cieel akkoord dat nog ingrijpender was
dan alle voorgaande. Met de weten-
schap dat het niet zal helpen. Het
schiereiland zit opnieuw in een diepe
recessie. Volgens de ramingen zou de
Griekse economie nog eens met 6%
krimpen. Tot nog toe hield men reke-
ning met een achteruitgang van 2 à
4%. Dat lijkt nu al te optimistisch.
De ijver waarmee de Griekse regering

de moordende beperkingen heeft inge-
voerd, roept vragen op. Het memo-
randum schreef voor dat de bespre-
kingen over het derde reddingsplan
pas konden starten nadat enkele dras-
tische wetten werden aangenomen.
Dat is nu gebeurd. De bal ligt alweer
in het kamp van de trojka. En daar lig-
gen de meningen ver uit elkaar. Het
Internationaal Monetair Fonds (IMF)
is een grote voorstander van een
schuldherschikking. Binnen de Euro-
pese instanties willen velen daarvan
niet weten.
Binnen de Duitse regering blijft men

openlijk over een grexit als tussentijdse
oplossing spreken. Bondskanselier
Angela Merkel wil daarvan niet horen.
Andere lidstaten stellen Griekenland
voor om de drachme opnieuw in te
voeren. Ze beseffen niet dat dit geen
oplossing is, noch voor het land, noch

voor de Unie. De Commissie is bereid
de schulden te verlengen, en ze zelfs
gedeeltelijk kwijt te schelden.
De Europese Centrale Bank (ECB)

maakt zich hoofdzakelijk zorgen over
de Griekse banken. Ze beseft al te goed
dat als die banken over de kop gaan,
het land niet langer te redden valt. Ze
wil echter geen middelen vrijmaken
zonder de nodige garanties te verkrij-
gen van de andere leden van de trojka. 

Onevenwichtigheden 
wegwerken
De Europese overheden willen tot

elke prijs de euro (EUR) overeind hou-
den, maar zonder de fundamenten van
de gemeenschappelijke munt te ver-
stevigen. Opdat de EUR uit een crisis-
situatie zou komen, moeten de Euro-
pese instanties dringend een oplossing
vinden om de financiële onevenwich-
tigheden binnen de eurozone weg te
werken. Dat heeft met meer te maken
dan het oprichten van een bankenunie
en een harmonisering van de fiscaliteit.
Dit zijn onderwerpen die natuurlijk
aandacht verdienen, maar ze zijn bepa-
lend voor de koers van de EUR. 
De monetaire unie kan enkel in rus-

tiger vaarwater terechtkomen als er in
automatische kapitaaltransfers is voor-
zien tussen lidstaten met overschotten
en andere met tekorten. Duitsland
toont zich tot op de dag van vandaag

weinig bereid die problematiek aan te
snijden. Begrijpelijk, gezien de Duitse
overschotten.
In afwachting van een vooruitgang

in deze zaken kan de EUR regelmatig
onder druk komen op de wisselmarkt.
Dat zal onvermijdelijk spanningen
opwekken, niet alleen op politiek vlak,
maar ook op de markten. De ECB
alleen kan de EUR niet overeind hou-
den. Daarvoor is op de eerste plaats
een politiek antwoord nodig. 

Euro op dreef
Voorlopig reageerden de markten

opgelucht. Er werd massaal in staats-
papier en aanverwante in EUR geïn-
vesteerd, met een daling van de ren-
teschalen als gevolg. Het Griekse bank-
papier werd druk verhandeld en ver-
stevigde met meer dan 9% in een week
tijd. Het rommelpapier liet het afweten.
In de andere gevestigde munten
bezweek al het papier dat iets te maken
heeft met grondstoffenwinning. De
koersverliezen liepen vaak tot boven
9% op. 
Op de wisselmarkt heeft de EUR uit-

stekend stand gehouden en hij verste-
vigde tegenover alle andere munten.
De stevige prestatie was deels te dan-
ken aan de weinig bemoedigende con-
junctuurcijfers uit de Verenigde Staten
en Groot-Brittannië. Men vraagt zich
nu af of de centrale banken van beide
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landen wel degelijk hun aangekon-
digde renteverhoging vanaf september
zullen kunnen doorvoeren. De dollar
(USD) verloor 0,5% en het pond (GBP)
1,2%. 
De grondstoffenmunten kregen rake

klappen. De grootste verliezer was de
Braziliaanse real (BRL), die 5,5% kwijt-
speelde. De Mexicaanse peso (MXN)
volgde met een verlies van 3,3%, de
Russische roebel (RUB) 3,1%, de Zuid-
Afrikaanse rand (ZAR) 2,9%, de Aus-
tralische dollar (AUD) 2,3%, zijn Cana-
dese naamgenoot (CAD) 1,3%, even-
veel als de Noorse kroon (NOK). De
Turkse lira (TRY) moest 4% prijsge-
ven.

Op volle toeren
Van zomerreces is voorlopig niets

te merken op de obligatiemarkt. De
primaire markt draait nog altijd op

volle toeren. Banken blijven reuzen-
leningen uitbrengen. Ook vooraan-
staande bedrijven vervangen hun
ouderwetse en vaak vrij dure leningen
door splinternieuwe, tegen voor hen
voordeligere voorwaarden. Kleinere
bedrijven, meestal van zwakke kwa-
liteit, solliciteerden de spaarcenten
van de beleggers. Hun leningen kon-
den op succes rekenen dankzij vrij
gulle coupons. Ze richten zich echter
in hoofdzaak tot de meer vermogen-
den onder ons.

Eurofins Scientific (zonder rating),
de wereldwijde biofarmaceutische
onderneming, biedt 3,34% meer dan
het marktgemiddelde met zijn lening
op 7,5 jaar in EUR. Wie meer verlangt,
moet zich richten tot een Russische
emittent. De Zweedse producent van
oogapparatuur Ephios (B2) biedt nog
meer: 7,75% boven het marktgemid-

delde. Beide leningen maken deel uit
van het rommelpapier. Ze noteren alle-
bei boven hun intekenprijs op de grijze
markt.

KBC Ifima (A) brengt twee gestruc-
tureerde leningen in USD uit, allebei
op zes jaar. De eerste draagt een cou-
pon van 3% tot 2018, waarna hij ver-
vangen wordt door driemaal het ver-
schil tussen de swaprente op tien jaar
en op twee jaar, zonder dat het resultaat
kleiner dan 1% of hoger dan 4,5% mag
uitkomen. Het rendement ligt dus tus-
sen 1,76 en 3,43%. De tweede is een
gelijkaardige structuur waarbij men
van meet af aan het hoogste resultaat
tussen 0% en 1,05 maal de constante
swaprente op vijf jaar ontvangt. Vrij
ingewikkelde structuren dus, voor
kleinschalige leningen die zo goed als
niet verhandelbaar zullen zijn. Af te
raden. �

(*) 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

INSIDE BELEGGEN 28 JULI 2015



11

��

28 JULI 2015 INSIDE BELEGGEN



12

��

Wereldaandelen in het B-nummer

INSIDE BELEGGEN 28 JULI 2015

Directeur strategie: Danny Reweghs, Uitgever: Jos Grobben, Verantwoordelijke uitgever: Sophie Van
Iseghem, p/a Roularta Media Group NV, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare (sophie.van.iseghem@roularta.be),
Grafieken en koers-update: VWD, Abonnementen: Bel: 078/353.313 (opvolging), 078/353.305
(werving) of mail naar info@abonnementen.be, Jaarlijkse abonnementsbijdrage: 299 EUR, bijkomende
opbergmap:12 euro door storting op rekening, IBAN BE05 4032 1017 0175 - BIC KREDBEBB met
vermelding van ‘map In side Beleggen’.Copyright 2013: Biblo NV. Alle rechten voorbehouden. Nadruk
verboden. Infor matie afkomstig van bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen, maar zonder onze
verantwoordelijkheid. 

Beschikt u over een iPad,
scan dan deze code en ontdek onze App.
Beschikt u over een ander type scan dan
deze code en ontdek onze site.


