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De maand juli heeft een taxshift
ter waarde van 7,2 miljard
EUR gebaard. Om de belasting

op arbeid goedkoper te maken, gaat
de btw op elektriciteit weer naar 21%
en stijgen de accijnzen op diesel, alco-
hol, tabak en ongezonde voeding.
Maar zoals gevreesd, worden ook de
inkomsten uit vermogen zwaarder
belast. Vooreerst wordt de roerende
voorheffing – bijvoorbeeld op inte-
resten uit obligaties en dividenden
op aandelen – opgetrokken van 25
naar 27%. Wat eigenlijk opnieuw een
relatieve stijging met 8% is. Alles wat
een lager tarief heeft, blijft behouden;
ook de gedeeltelijke vrijstelling van
roerende voorheffing op interesten
van het spaarboekje blijft intact. De
verhoging van de roerende voorhef-
fing moet 350 miljoen EUR van de 
7,2 miljard EUR voor de taxshift op -
leveren.
De door beleggers meest gevreesde

component van de taxshift was een
meerwaardebelasting op aandelen.
Er hebben verschillende scenario’s
gecirculeerd. Het vervelende verdict
is dat het principe is goedgekeurd dat
beleggers vanaf volgend jaar een
belasting moeten betalen op de meer-
waarde van beursgenoteerde aan -
delen als ze die binnen de zes maan-
den na de aankoop weer verkopen.
Helaas kunnen we u nog geen prak-
tische details meegeven, maar het lijkt
erop dat het tarief 25% (of toch ook
27%?) zal bedragen en dat minwaar-
den wellicht met de meerwaarden
kunnen worden verrekend. Wie dus
voor 5000 EUR meerwaarden reali-
seert, maar anderzijds ook 5000 EUR
minwaarden boekt, moet mogelijk
geen meerwaardebelasting betalen.

Aangepast gedrag
De regering verwacht met 28 miljoen

EUR alvast geen overweldigende
opbrengst van de speculatiebelasting.
Dat is al een van de grote problemen
voor een jaarlijkse begroting met zo’n
vorm van belastingen: de opbrengst
per jaar valt niet of nauwelijks te voor-
spellen. Veel te veel onbekende fac-
toren, zoals uiteraard de prestatie van
de aandelenmarkten zelf.
Ook kunnen we erop aan dat de Bel-

gen hun beleggingsgedrag zullen aan-
passen. Het fenomeen van ‘tax loss sel-
ling’, waarbij op het einde van het jaar
verliezen worden genomen op fors
gedaalde aandelen, dreigt zich ook hier
in mindere mate te manifesteren. Grote
beleggers zullen nog meer met buiten-
landse makelaars gaan werken, zodat
ze aan de speculatiebelasting kunnen
ontkomen. Een neveneffect kan ook
een verminderd enthousiasme voor
beursintroducties zijn. Bij IPO’s zijn er
zeker beleggers die inschrijven met de
bedoeling voor de snelle meerwaarde
te gaan, zoals dit jaar bijvoorbeeld bij
de beursgang van Biocartis mogelijk
was. De kans dat de opbrengst tegen-
valt, is dus erg reëel.
Al had het zeker erger gekund, toch

betreuren we de introductie van de
speculatiebelasting. Het beleggen in
risicodragend kapitaal wordt ander-
maal afgeremd in plaats van bevor-
derd. Het jammerlijkste is dat daar-
mee het principe van een meerwaar-
debelasting wordt geïntroduceerd.
En de Belgische fiscale geschiedenis
leert dat zodra een heffing is inge-
voerd, die nog maar moeilijk ver-
dwijnt. Integendeel, ze heeft enkel
maar de neiging te worden verhoogd
en/of uitgebreid. �
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A fgelopen vrijdag hebben we de
switch van Tubize naar
Ablynx in de voorbeeldporte-

feuille kunnen doorvoeren. Tubize
kunnen we na bijna twee jaar met afge-
rond 50% verkopen. We hopen in die
tijdsspanne met Ablynx minstens het-
zelfde te kunnen doen.

Syngenta: beterschap
Het is duidelijk dat de bedrijfsleiding

van Syngenta niet van plan is zich
zonder slag of stoot te laten overnemen
door zijn Amerikaanse concurrent

Monsanto. Die heeft een vijandig bod
lopen van 45 miljard USD of 41,7 mil-
jard Zwitserse frank (CHF) om de
Zwitserse specialist in gewasbescher-
ming en zaden over te nemen. Omge-
rekend is dat 449 CHF per aandeel.
Maar de Zwitsers willen nog altijd niet
praten, laat staan in hun boeken laten
kijken, ook al dringen enkele Syn-
genta-aandeelhouders daarop aan. 
Het management voelt zich gesterkt

door beter dan verwachte halfjaarcij-
fers. Die tonen volgens de bedrijfstop,
samen met de beloftevolle pijplijn aan

nieuwe producten, dat de gigant in
gewasbescherming de Amerikanen
niet nodig heeft om de komende jaren
sterk te groeien. Bij constante wissel-
koersen steeg de omzet met 3%, terwijl
tegen actuele wisselkoersen sprake is
van een daling met 10%, tot 7,63 mil-
jard USD. De bedrijfskasstroom
(ebitda) klom met 21% bij constante
wisselkoersen (-5% met actuele wis-
selkoersen), tot 2 miljard USD. De
winst per aandeel bedroeg 14,70 USD
per aandeel. 
In afwachting van nieuws rond het

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index (**)

Syngenta bijt van zich af

Sinds 1/1/2015 Sinds 1/1/2014
+7,0% +10,8%

+10,8% +17,0%

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

Aankoop:We hebben 250 aandelen Ablynx gekocht tegen 13,26 EUR (3329,95 EUR); we kopen 600 aandelen Peabody Energy tegen
maximaal 1,40 USD - Verkoop:We hebben 75 aandelen Tubize verkocht tegen 56 EUR (4185,05 EUR)
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bod houden we onze positie aan
(rating 2A).Ook in de wetenschap dat
het met de resultaten opnieuw de
goede richting uitgaat bij Syngenta.

LafargeHolcim: 
broodnodige fusie
LafargeHolcim, de fusie tussen het

Franse Lafarge en het Zwitserse Hol-
cim, is een feit. Maar op de beurs heeft
de nieuwe, wereldwijde nummer één
in cement een valse start genomen.
Sinds de eerste notering in Parijs is de
koers bijna dagelijks teruggevallen en
zien we al een verlies van meer dan
10%. De winst van onze belegging in
Lafarge is daarmee al tenietgedaan.
De resultaten in het tweede kwartaal
van Holcim en Lafarge apart bleven
onder de verwachtingen. Bij de Zwit-
sers kwam de bedrijfskasstroom
(ebitda) 3% onder de analistencon-
sensus uit, bij de Fransen was het zelfs
4%. De fusieoperatie was duidelijk
nodig. 

Voor het tweede semester gaat de
nieuwe fusiegroep de zeilen bijzetten.
De investeringen worden verminderd
met minstens 200 miljoen Zwitserse
frank (CHF) en de groep wil minstens
al 100 miljoen CHF synergie-effecten
(kostenbesparingen) afleveren. Gezien
de recente koerszwakte, ons geloof op
lange termijn in het fusieproject en
onze relatief beperkte positie, zullen
we uitkijken om onze positie uit te
breiden (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: GBL heeft 3% belang genomen;
halfjaarcijfers op 7 augustus (update) 

� Barco: meevallende halfjaarcijfers
(update)

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

� CMB: cijfers in lijn; koers pikt herstel
Baltic Dry Index stilaan op (update) 

� Cosan: resultaten Q2 op 12 augustus 
� DSM: cijfers vandaag (4 augustus) over
Q2 

� LafargeHolcim: tegenvallende cijfers Q2
(zie boven) 

� SABMiller: omzet Q1 bleef onder de
verwachtingen; weldra bespreking
(update) 

Energie
� Ganger Rolf: resultaten Q2 gebukt onder
waardeverminderingen bij Fred Olsen
Energy (update) 

� Peabody Energy: stevige verliescijfers in
Q2; aandeel overdreven afgestraft,
positie wordt aangevuld (update) 

� PNE Wind: positie werd aangevuld;
cijfers Q2 op 10 augustus

� Uranium Participation: onderwaardering;
koersherstel verwacht

� Velcan: verwierf techno-economische
goedkeuring voor het Heo-project in
India; belangrijke mijlpaal (update)

Goud en metalen
� ArcelorMittal: winstdaling minder sterk
dan verwacht; weldra bespreking
(update)

� First Quantum Minerals: erg
tegenvallende cijfers Q2; weldra
bespreking (update)

� Market Vectors Gold Miners ETF:
goudprijs onderuit; extra schade voor
goudmijnen (update) 

� Silver Wheaton: boven op daling
zilverprijs ook betwisting met fiscus
(update) 

� Umicore: meevallende halfjaarcijfers;
lichte verhoging prognose; weldra
bespreking (update) 

� Vale: resultaten Q2 boven
verwachtingen, weldra bespreking
(update) 

Landbouw
� Asian Citrus: wissel in het
aandeelhouderschap; positie huidige CEO
werd verstevigd (update) 

� Potash Corp.: winstdaling in Q2;
verlaging winstverwachting 2015;
weldra bespreking (update)

� Suedzucker: koers blijft op peil ondanks
moeilijke periode (update) 

� Syngenta: meevallende halfjaarcijfers;
management blijft bod Monsanto
afwijzen (zie boven) 

� Tessenderlo: Picanol en Luc Tack hebben
hun belang verder opgevoerd tot 34,2%
(update) 

� Wilmar International: cijfers op 7
augustus 

Vergrijzing
� Ablynx: nieuwkomer voorbeeldportefeuille
(update)

� Bone Therapeutics: eindelijk positief
klinisch nieuws

� Fagron: vandaag cijfers Q2 (update)
� GlaxoSmithKline: Q2 was meevaller;
weldra bespreking (update) 

� MDxHealth: kapitaalverhoging
doorgevoerd

� Vertex Pharmaceuticals: beter dan
verwachte cijfers Q2; blijft vooral
overnamedoelwit; weldra bespreking
(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)

WE GELOVEN 
IN HET FUSIEPROJECT

LAFARGEHOLCIM.



SCHEEPVAART

Euronav

Voor de tweede opeenvolgende
keer kon de Antwerpse rederij
Euronav beter dan verwachte

kwartaalcijfers presenteren. De omzet
bedroeg 2012 miljoen USD, 3,7% meer
dan in het eerste kwartaal en 123%
beter dan het tweede kwartaal van
2014. Na het eerste semester staat de
omzetteller op 416,5 miljoen USD,
tegenover 201,2 miljoen USD in 2014
(+107%). Dankzij de oplevering begin
april van de laatste van de negentien
VLCC-olietankers (very large crude car-
riersmet een maximale capaciteit van
320.000 ton) die Euronav in 2014 kocht,
profiteert het volop van de sterk opge-
veerde vrachttarieven. Het gemiddeld
dagtarief voor de VLCC’s – waarvan
Euronav er 27 bezit – bedroeg in het
tweede kwartaal 55.570 USD, tegen-
over 21.464 USD vorig jaar. Voor het
eerste semester ligt het daggemiddelde
op 53.370 USD, tegenover 27.032 USD
in 2014. Euronav beschikt ook over 
23 Suezmaxschepen (capaciteit tot
200.000 ton), en voor die schepen lag
het gemiddeld dagtarief op 41.886
USD (18.445 USD vorig jaar), en na
zes maanden op 42.364 USD (19.612
USD). 
Een nettoverlies van 21,3 miljoen

USD in de eerste jaarhelft van 2014
werd omgebogen naar een fantastische
nettowinst van 173,3 miljoen USD (1,13

USD per aandeel), waarvan 92,4 mil-
joen USD (0,58 USD per aandeel) in
het tweede kwartaal. Gewoonlijk
dalen de tarieven in het tweede en het
derde kwartaal, na de winter in het
noordelijk halfrond, maar daarvan is
dit jaar niets te bespeuren. Integendeel,
want in het lopende derde kwartaal
is het gemiddelde dagtarief voor de
VLCC’s verder gestegen naar 61.000
USD, met 52,6% van de beschikbare
dagen geboekt. Voor de Suezmaxsche-
pen liggen die cijfers respectievelijk
op 42.750 USD en 50%. 
Bovendien ziet de vraag- en aanbod-

situatie er goed uit tot minstens in de
tweede helft van 2016. Enerzijds is er
slechts een beperkte toename van de
vloot te verwachten in 2015 en 2016,
al is een aandachtspunt wel de (voor-
lopig?) beperkte toename van het
orderboek in het tweede kwartaal.
Anderzijds verhoogde de verwachte

groei van de vraag naar olie in 2015
tot 1,34 miljoen vaten per dag, gerug-
gensteund door de lage olieprijzen.
Daarnaast is er de trend van de ver-
anderende olietransporten, waarbij
steeds meer olieproductie uit Latijns-
Amerika en West-Afrika richting Azië
wordt verscheept, met langere vaar-
routes tot gevolg. Het is dan ook geen
toeval dat Euronav in juni een nieuwe
aankoop aankondigde van vier
VLCC’s, momenteel nog in aanbouw,
voor 384 miljoen USD of 96 miljoen
USD per schip. De oplevering is voor-
zien tussen september 2015 en mei
2016. 
Euronav nam een optie voor nog

vier VLCC’s, voor 98 miljoen USD per
schip. De transactie past perfect in de
strategie van verdere uitbreiding en
verjonging van de vloot, zonder even-
wel de wereldwijde vloot omtrent 620
VLCC’s verder uit te breiden. Euronav
maakt op 20 augustus het interim-
dividend bekend, met uitbetaling in
september, op basis van de nieuwe
dividendpolitiek van minstens 80%
uitkering van het nettoresultaat. �

Conclusie
Euronav steeg met ruim 90% sinds

ons koopadvies in oktober 2014. Het
aandeel steeg, ondanks beter dan ver-
wachte cijfers, niet verder door en is
na de verschroeiende stijging toe aan
een adempauze. Vandaar de advies-
verlaging en de verwijdering uit de
Inside Selectie.

4

Belgische aandelen

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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CHEMIE

Solvay

E ind vorig jaar vonden we het
opnieuw tijd om Solvay in de
schijnwerpers te plaatsen,

beloond als achterblijver met een
plaats in de voorbeeldportefeuille. We
hadden geluk met de timing, want de
koers ging meteen fors hoger zodat
we al in het voorjaar met ruim 20%
winst konden verkopen. Sindsdien is
de koers, samen met de Europese
beurzen, weer tot stilstand gekomen.
Afgelopen week publiceerde een van
de weinige multinationals met wereld-
wijde activiteiten (117 vestigingen en
aanwezigheid in 56 landen) die ons
land telt, de cijfers over het tweede
trimester. Die lagen licht boven de
gemiddelde analistenschatting met
een 4,2% hogere omzet (2,675 miljard
EUR), een met 8,1% gestegen recur-
rente bedrijfskasstroom (rebitda), tot
500 miljoen EUR, en een nettoresultaat
van 125 miljoen EUR. 
Maar het chemiebedrijf trok die dag

nog veel meer de aandacht met de
aankoop van het Amerikaanse Cytec.
Inclusief de overname van schulden
(0,9 miljard USD) is het met 6,4 miljard
de op één na grootste acquisitie uit de
ruim 150-jarige geschiedenis van de
Belgische chemietrots. In 2011 betaalde
Solvay 6,6 miljard EUR inclusief schul-
den voor de acquisitie van het Franse
Rhodia, toen vooral gefinancierd met

de opbrengst van de verkoop van de
farmapoot aan Abbott Laboratories
in 2009 (5,2 miljard EUR). Solvay biedt
een premie van 29% op de slotkoers
van Cytec voor het bod en betaalt 14,7
keer de verwachte verhouding onder-
nemingswaarde (ev) tegenover de
bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2015,
wat toch wel een pittige waardering
is. Solvay zelf noteert tegen 6,3 keer
de verwachte ev-ebitda-verhouding
voor dit jaar. 
Cytec is ’s werelds tweede grootste

speler in composietmaterialen voor
de luchtvaart en producent van op
maat gesneden speciale chemische
formuleringen voor de mijnbouwsec-
tor. Om de overname te financieren,
zal een kapitaalverhoging van 1,5 mil-
jard EUR worden doorgevoerd, met
1 miljard EUR aan bijkomende hybride
instrumenten en de uitgifte van niet-
achtergestelde leningen. In elk geval

wordt met de overname van Cytec
een bijkomende stap gezet richting
een evenwichtige chemiegroep gericht
op meer toegevoegde waarde. Eind
vorig jaar was de sectoriële spreiding
als volgt: consumptiegoederen en
gezondheidszorg is met 25% de
belangrijkste markt, gevolgd door
automobiel en luchtvaart (18%), indus-
triële toepassingen (16%), bouw en
constructie (12%), voeding, landbouw
en veevoeder (11%), energie en leef-
milieu (10%), en tot slot elektriciteit
en elektronica (6%). 
Met de overname van Cytec zal in

de eerste plaats automobiel en lucht-
vaart verder aan belang winnen. Geo-
grafisch stond Azië en rest van de
wereld op 30 juni op kop met 34% van
de omzet, tegenover 33% voor Europa,
23% voor Noord- en 10% voor Latijns-
Amerika. Solvay haalt met 19%
rebitda-marge een van de hoogste
marges in de sector. �

Conclusie
Met de overname van Cytec werd

een nieuwe stap gezet in de transfor-
matie van Solvay richting een hogere
toegevoegde waarde. En dat is een
goede zaak. Toch wachten we nog even
met een adviesverhoging omdat de
markt duidelijk moeite heeft met de
overnameprijs. De kans is dan ook
reëel dat het aandeel opnieuw de sta-
tus van achterblijver zal verwerven.
Dan zit die adviesverhoging er binnen
enkele weken of maanden wel in.

Belgische aandelen

Advies: houden/afwachten
Risico: gemiddeld
Rating: 2B

4 AUGUSTUS 2015 INSIDE BELEGGEN
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TECHNOLOGIE

Advanced Micro
Devices (AMD)

Het aandeel van Advanced
Micro Devices (AMD) viel na
de omzetwaarschuwing vorige

maand terug naar het laagste niveau
in drie jaar, niet ver van het dieptepunt
van 2008. De Amerikaanse halfgelei-
derproducent en eeuwige runner-up
van het grote Intel zit in slechte papie-
ren. De diversificatie buiten het klas-
sieke segment van microprocessoren
zet weinig zoden aan de dijk en in de
kernmarkten (pc’s en grafische half-
geleiders) gaat de jongste jaren markt-
aandeel verloren aan onder meer Intel
en Nvidia. Het onderzoeksbureau
Gartner zag de wereldwijde pc-ver-
koop in het eerste kwartaal met 5,7%
afnemen en voor het tweede kwartaal
wordt zelfs op een achteruitgang met
9,5% gerekend. Dat zou de grootste
afname sinds het derde kwartaal van
2013 zijn. Overigens neemt niet alleen
de pc-verkoop af, maar ook die van
tablet pc’s. 
AMD versleet de jongste jaren heel

wat CEO’s. Sinds het aantreden van
Lisa Su vorig jaar werden de activitei-
ten in twee segmenten opgesplitst.
Computing & Graphics omvat micro-
processoren voor pc’s en laptops en
de grafische halfgeleiders. Bij Enter-
prise, Embedded en Semi-custom gaat

het om halfgeleiders voor spelconsoles.
AMD is toeleverancier van onder meer
Sony (PlayStation) en Microsoft (Xbox).
Die activiteit groeit sneller en is ope-
rationeel nipt winstgevend, maar gene-
reert wel lagere marges. Bij de micro-
processoren en grafische processoren
wil AMD marktaandeel terugwinnen.
De lancering van nieuwe producten
heeft om uiteenlopende redenen ver-
traging opgelopen, maar binnenkort
komt er toch een nieuwe grafische
kaart voor het topsegment. 
Naast de omzetprognose werd ook

de verwachte winstgevendheid ver-
laagd. De brutomarge bedroeg in het
eerste kwartaal nog 32%, maar is
gedaald naar 28%. Intussen lijken ook
de grenzen van de kostenbesparingen
bereikt. De operationele kosten daal-
den tussen 2012 en 2014 van 2,1 naar
1,6 miljard USD. Ook in de uitgaven
voor onderzoek en ontwikkeling werd

al flink het mes gezet en die verder
afromen is evenmin aangewezen. Een
positieve vrije kasstroom zit er dit jaar
dan ook wellicht niet in. 
AMD heeft zich intussen ook terug-

getrokken uit het segment van de
highdensityservers of microservers.
De groep werd actief in dit segment
na de overname van SeaMicro, waar-
voor drie jaar geleden 334 miljoen USD
werd betaald. Microservers werden
ontworpen voor toepassingen die niet
zoveel rekenkracht vereisen en voor-
zien zijn van processoren die minder
duur zijn en ook minder stroom ver-
bruiken. Deze microservers konden
echter nooit de hooggespannen ver-
wachtingen waarmaken. AMD blijft
intussen aankijken tegen een relatief
hoge financiële schuld. De cashpositie
daalde naar 906 miljoen USD en de
langetermijnschuld bedraagt 2,3 mil-
jard USD aan. AMD heeft wel nog wat
tijd om positieve kasstromen te gene-
reren, want een eerste grote schijf ver-
valt pas in 2019. �

Conclusie
Er is op korte termijn op operationeel

vlak weinig beterschap in zicht voor
AMD. Nieuwe producten die het tij
moeten doen keren, zijn er voorlopig
nog niet en het is bovendien hoogst
onzeker of die daarin ook zullen sla-
gen. De verwachtingen en ook de
waardering zijn momenteel erg laag,
maar voor een aankoop lijkt het ons
nog wat te vroeg.

Wereldaandelen

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

INSIDE BELEGGEN 4 AUGUSTUS 2015
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ENERGIE

Peabody Energy

Het sentiment in de wereldwijde
steenkoolindustrie is onder het
nulpunt gezakt. Investeerders

hebben de handdoek al in de ring
gegooid en waarderen de steenkool-
bedrijven alsof de hele sector op ster-
ven na dood is. In bepaalde individu-
ele gevallen is dat ook zo, want Patriot
Coal vroeg eerder al bescherming
tegen de schuldeisers aan en vorige
maand ging ook Walter Energy failliet.
Het kan misschien vreemd klinken,
maar dat is het begin van de oplossing
voor de sector. De steenkoolindustrie
kampt met overcapaciteit, waardoor
de prijzen blijven dalen. 
Die overcapaciteit hangt vooral

samen met de hevige concurrentie met
aardgas, dat momenteel erg goedkoop
is. Daarnaast spelen ook de strengere
milieunormen in het nadeel van steen-
kool. In april bedroeg het aandeel van
steenkool in de Amerikaanse elektri-
citeitsproductie nog 30%, tegenover
nog bijna de helft jaren geleden. De
consumptie van zogenaamde metal-
lurgical coal voor de staalindustrie
heeft dan weer te lijden onder een tra-
gere economische groei in, vooral,
China. De prijs van deze steenkool-
variant was in tien jaar niet meer zo
laag. 
Het Amerikaanse Peabody Energy

bezit of heeft participaties in 26 mijnen

in de Verenigde Staten (twee derde
van de omzet) en Australië (één derde)
en produceert beide steenkoolsoorten.
De resultaten van het tweede kwartaal
lagen onder de verwachtingen. De
omzet daalde tot 1,34 miljard USD,
bijna een kwart minder dan een jaar
eerder en 100 miljoen USD onder de
consensusprognose. Dat was het
gevolg van lagere verkoopvolumes 
(-16%, tot 51,9 miljoen ton) en lagere
prijzen. De aangepaste bedrijfskas-
stroom of ebitda (108 miljoen USD)
lag wel in lijn met de eigen prognose,
maar kwam niettemin onder de con-
sensusverwachting uit. Het netto -
resultaat kleurde met 1,05 miljard USD
verlies wel dieprood, maar dat had
grotendeels te maken met afschrijvin-
gen op Australische mijnen (901 mil-
joen USD) en afboekingen op de
waarde van Amerikaanse activa die
te koop staan (192 miljoen USD). Het

lichtpunt is dat de productiekosten in
Australië op jaarbasis met een vijfde
zijn gedaald. Op groepsniveau daal-
den de operationele uitgaven met
18,3%. De verwachte verkoopvolumes
voor het lopende boekjaar werden
verlaagd naar 225 tot 245 miljoen ton. 
Het aandachtspunt bij Peabody blijft

de schuldpositie van 6,3 miljard USD
tegenover 2,1 miljard USD liquiditei-
ten (cash, voorraden en kredietlijnen).
Gelukkig zijn er pas in 2018 opnieuw
grote terugbetalingen. Het is dus cru-
ciaal dat de vrije kasstromen tegen
dan weer positief zijn. Vanaf 2017
rekent het management daar weer op,
onder meer door lagere productiekos-
ten en een daling van de kapitaaluit-
gaven. Het dividend, dat eerder al fors
werd gereduceerd, wordt nu volledig
geschrapt. Peabody is daarmee de laat-
ste steenkoolproducent in het rijtje die
die maatregel neemt. �

Conclusie
Peabody Energy staat er beter voor

dan de sectorgenoten. De kasstromen
moeten de komende twee jaar door de
geplande kostenbesparingen sterk ver-
beteren en ondanks de hoge langeter-
mijnschuld is de financiële positie op
korte termijn niet dramatisch slecht.
We menen dat het aandeel excessief
zwaar werd afgestraft en vullen onze
positie aan. Enkel voor de risicobe-
wuste belegger. 

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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Ondanks een overvloed aan
monetaire middelen, een gevolg
van de gulheid waarmee cen-

trale banken hun banksector financie-
ren, ontwikkelden de marktprijzen zich
onstabiel. Het kleinste voorwendsel
volstond om ze in een bepaalde richting
te duwen. Hopen afgeleide producten
en structuren versterkten dan de bewe-
ging en talloze markten raakten in de
war. Dat fenomeen konden we de afge-
lopen week meemaken. Zodra de
onderhandelaars de overeenkomst met
Iran ondertekenden, kregen de grond-
stoffenprijzen een klap. In hun zog trok-
ken ze meerdere munten en markten
mee.

Roebel onderuit
Ook de groeivertraging in China

woog op de financiële markten. Som-
mige landen profiteerden natuurlijk
van zulke omstandigheden om hun
concurrentiepositie te versterken. Dat
was bijvoorbeeld het geval van Rus-
land. De dag dat de olieprijs opnieuw
daalde, besloot de Russische centrale
bank niet langer op de wisselmarkt tus-
sen te komen. De roebel (RUB) dook
dan ook pijlsnel. De Russische munt
verloor 4,4% tegenover de euro (EUR)
in een week tijd, dubbel zoveel als een
vat olie. Wat maakt dat de Russische
uitvoer van petroleum en gas, die voor-
lopig nog in dollar (USD) uitgedrukt

is, meer zal opbrengen.
De wisselmarkten lieten flink wat

schommelingen zien. De USD, die aan-
vankelijk van de toestand profiteerde,
moest heel zijn winst vorige vrijdag
afstaan nadat bleek dat de economie
er toch niet zo rooskleurig aan toe is
als voorspeld. Nu had de voorzitster
van de Amerikaanse centrale bank
(Fed), Janet Yellen, aangekondigd dat
een renteverhoging er pas kan komen
als de conjunctuur zich duurzaam her-
stelt. De hausseposities in USD werden
snel omgekeerd, met een daling van
de koers als gevolg. De USD eindigde
0,3% lager dan de week voordien.
De overige grondstoffenmunten wis-

ten hun verlies in te tomen en zelfs om
te keren. Zo verloor de Braziliaanse
real (BRL) 1,4%, terwijl de Mexicaanse
peso (MXN) 0,3% won. De Zuid-Afri-
kaanse rand (ZAR) daalde met 0,7%,
terwijl de Canadese dollar (CAD) 0,1%
verstevigde. De Australische dollar
(AUD) verloor dubbel zoveel als de
Chinese yuan (CNY): 0,5% tegenover
0,25%. 

Onenigheid over Griekenland
Naast die gebeurtenissen speelde ook

de onzekerheid met betrekking tot
Griekenland de markten heel wat par-
ten. Er heerst hoe langer hoe dieper
onenigheid tussen de leden van de
trojka. De kans is bijzonder klein dat

men vóór 20 augustus een nieuw
akkoord bereikt. Het ongemak zal niet
alleen de EUR treffen, het zal ook de
renteschalen binnen de eurozone in
beweging zetten. De obligatiemarkt
zal dan ook erg gaan schommelen. Nu
al zijn de symptomen zichtbaar.
Investeerders kiezen blijkbaar het

zekere voor het onzekere en ruilen hun
dubieuze stukken tegen kwalitatief
beter geachte. Opvallend was dat het
langetermijnpapier van soevereine oor-
sprong opnieuw op de gunst van de
beleggers kon rekenen. Alle Europese
soevereine emittenten en aanverwante,
met uitzondering van de Griekse, klom-
men overal hoger. Het rommelpapier
daarentegen liet het afweten. Eigen-
aardig genoeg trokken de gevestigde
oliebedrijven in USD aan, terwijl alle
nutsbedrijven van de sector en de scha-
lie-industrie terrein verloren.

Grotere spreads
Opmerkelijk was eveneens dat het

verschil tussen de gehanteerde aan- en
verkoopkoersen toeneemt. Dat verschil
komt overeen met de winstmarge van
de makelaar (meestal een bank) en
overschrijdt zelden 0,5%. Op dit
moment treffen we verschillen van
meer dan 1% aan. In theorie worden
ze dan toegeschreven aan een liquidi-
teitstekort, maar gezien de aanhou-
dende monetaire expansie, kan daar-
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van moeilijk sprake zijn. De oorzaak
is eerder te zoeken bij de markthouders
zelf, die steeds minder geneigd zijn om
de handel in beide richtingen te ver-
zekeren. Om potentiële investeerders
te ontmoedigen, verbreden ze het
koersverschil.

Massa’s nieuwe uitgiften
Op de primaire markt blijven de

gevestigde namen massaal uitgeven.
Er zitten hopen nieuwe uitgiften in de
pijplijn en er verschijnen bovendien
voortdurend nieuwe namen. Obliga-
tiebeleggers moeten weliswaar voor-
zichtig omgaan met al die nieuwighe-
den. De obligatiemarkt groeit veel te
snel, zeker in een periode van algemene
economische stagnatie, om niet te zeg-
gen recessie. We herhalen de eenvou-
dige vuistregels die nageleefd moeten
worden.
De allereerste is en blijft dat de

opbrengst van een lening moet dienen
om economisch verantwoorde objec-
tieven te vervullen, zoals het financieren
van nieuwe productielijnen – al dan
niet door het opkopen van een concur-
rent – of ter vervanging, maar niet ter
verlenging, van een oude schuld tegen
betere voorwaarden. Leningen aangaan
om de dividenden van aandeelhouders

op te fleuren of eigen aandelen op de
markt te kopen (zoals Telenet en
Apple), moeten worden gemeden.
Een tweede vuistregel betreft de ver-

goeding. De coupon moet in overeen-
stemming zijn met de kwaliteit van de
emittent. Leningen die een lager dan
normale coupon dragen, zijn meestal
gestructureerd. In zo’n geval koopt u
geen lening van de emittent zelf, maar
wel een bewijsstuk dat enkele financiële
activa vertegenwoordigt. In theorie
hangt de kwaliteit van de lening alleen
af van de kwaliteit van de onderlig-
gende activa, niet langer van de emit-
tent zelf. Er wordt echter geen rekening
gehouden met de verhandelbaarheid
van die onderliggende activa. Bij het
uitbreken van de crisis in 2007 is geble-
ken dat dergelijke ‘dekkingen’ vaak
moeilijk verhandelbaar waren, en dus
als waardeloos te beschouwen waren.
De derde regel betreft de aard van de

emittent zelf. Geef steeds de voorkeur
aan bedrijven of instellingen die zelf
inkomsten genereren en niet afhankelijk
zijn van bijdragen van buiten af. Onder-
nemingen die iets produceren, ontgin-
nen, verwerken zijn altijd te verkiezen
boven nutsbedrijven of ondernemingen
uit de dienstensector, tenzij ze een
monopoliepositie hebben. Let er ook

op dat hun leningen niet voorzien zijn
van een bail-in-clausule, zoals de recente
bankuitgiften. Met zo’n clausule kan
de emittent de aflossing van zijn lening
ogenblikkelijk staken zodra hij in finan-
ciële moeilijkheden verkeert. Mijd ver-
volgens alle bankleningen, precies
omdat ze zo’n clausule dragen of, bin-
nenkort, op dergelijke wijze zullen wor-
den beschouwd. Er is sprake van om
alle seniorleningen van de banken auto-
matisch als bail-in-baar te bestempelen.
Cognita Financing (B) is een Britse

instelling die zowat 60 scholen over de
hele wereld beheert. Zo’n instelling
genereert zelf geen inkomsten. Haar
lening in pond (GBP) is daarom uiterst
speculatief, zelfs binnen het rommel-
papier. Ze draagt halfjaarlijkse coupons.
Voorlopig wordt het stuk flink onder-
steund door de markthouders belast
met de plaatsing ervan. Het Franse ver-
pakkingsbedrijfVerallia (B+) is even-
eens uiterst genereus. De beide stukken
in EUR zijn vervroegd terugbetaalbaar
vanaf 2018. Ze dragen halfjaarlijkse
coupons. Ze kenden onmiddellijk suc-
ces en noteren nu al flink boven hun
intekenprijs op de grijze markt. Wel
moet aangestipt worden dat het gehan-
teerde verschil tussen aan- en verkoop-
koers al 0,7% bedraagt. �

(*) 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
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