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We weten nog altijd niet wan-
neer de eerste Amerikaanse
renteverhoging komt sinds

Fed-voorzitter Ben Bernanke in 2008,
kort na het uitbreken van de financiële
crisis, de rente naar het nulpunt heeft
gebracht. Een beslissing voor de anna-
len, want de laatste echte renteverho-
ging dateert al van juni 2006, ruim
negen jaar geleden dus.

De Federal Reserve blijft wel erg lang
talmen om tot dat besluit over te gaan.
De nieuwe voorzitter Janet Yellen wil
nog altijd geen duidelijke hint voor
een datum geven. We moeten het blij-
ven doen met de informatie dat de
centrale bank tevreden is met het her-
stel van de Amerikaanse huizen- en
arbeidsmarkt, maar dat nog bij -
komende data worden afgewacht
alvorens tot een eerste renteverhoging
over te gaan. 

Vandaag wordt het werkgelegen-
heidsrapport voor de maand juli voor-
gesteld. Als dat boven de verwachtin-
gen uitkomt, zijn we een stap dichter
bij een eerste renteverhoging in sep-
tember (de volgende Fed-meeting vindt
plaats op 17 september). De groei van
de Amerikaanse economie kwam in
het tweede kwartaal op basis van de
eerste schatting uit op 2,3%, onder de
consensus van 2,5%. Vanzelfsprekend
is een renteverhoging meteen na de
zomervakantie dus nog altijd niet.

Eigenlijk heeft de Fed de Ameri-
kaanse financiële markten tot rust
gebracht. Traders zullen echter zeggen
dat ze eerder in slaap zijn gewiegd,
en voor de huidige handel gebruiken
ze het adjectief ‘saai’. Sinds begin dit
jaar blijven de indexbewegingen op
Wall Street opvallend beperkt en ook
de obligatiemarkten hobbelen al enige
tijd wat doelloos op en neer, met een

tienjarige Amerikaanse rente tussen
2 en 2,5%. En ook op de valutamarkten
is de dollar de jongste weken en maan-
den min of meer tot rust gekomen, na
de forse klim tegenover de euro in de
maanden voordien.

Europese achterblijvers
We blijven erbij dat het beste er al

een tijdje af is voor de Amerikaanse
beurzen. Wat uiteraard niet belet dat
we de volgende maanden nog een
laatste opstoot kunnen beleven. Dat
kan paradoxaal genoeg ook gebeuren
zodra we eindelijk die eerste rente-
verhoging hebben gehad.

Dan liggen de kaarten voor de Euro-
pese aandelenmarkten nog altijd gun-
stiger. Al moeten de besognes rond
Griekenland en onlangs ook China op
de achtergrond verdwijnen, om er
opnieuw de schwung van begin dit
jaar in te krijgen. We mikken nog altijd
op nieuwe jaartoppen voor onder
meer de Eurostoxx50-index. Zodra we
weer boven 3700 à 3800 punten komen
(de eerdere pieken dit jaar), ligt de
weg open om boven 4000 punten te
klimmen. Daarbij blijven we in de eer-
ste plaats focussen op achtergebleven
aandelen en sectoren. 

Een sector die de voorbije jaren veel
problemen heeft gehad, is de nutssec-
tor. De afwezigheid van economische
groei in de eurozone heeft ook die
groepen ertoe verplicht de tering naar
de nering te zetten en hun schulden
aan te pakken. Het gaat dan ook stuk
voor stuk om zwaar achtergebleven
waarden. Een voorbeeld uit de Bel-
20-index is Engie, het vroegere GDF
Suez. Na beter dan verwachte half-
jaarresultaten zien we hier ruimte voor
een inhaalbeweging van de koers (zie
Flash, p. 7). �
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VASTGOED

Banimmo

Banimmo positioneert zich als
een speler die in staat is vast-
goedactiva te bouwen of om te

vormen die aan de strengste eisen en
normen van de institutionele eindin-
vesteerders voldoen. Het gaat om zoge-
naamde built-to-suit-projecten die op
de maat van de huurder worden
gebouwd, zodat huurcontracten op
lange termijn kunnen worden afgeslo-
ten. Dat vermindert de kans op leeg-
stand. Het kan gaan om kantoorge-
bouwen, winkelpanden of zelfs hotels
en rusthuizen. Daarnaast heeft
Banimmo zich al geruime tijd gericht
op de herpositionering van vastgoed:
ondergewaardeerd of verouderd vast-
goed technisch of commercieel herstel-
len en het na de renovatie verhuren en
op termijn de waardevermeerdering
realiseren door een verkoop. Het actie-
terrein is België en Luxemburg (drie
kwart van de portefeuille) en Frankrijk
(een kwart).

Over de boekjaren 2013 en 2014 wer-
den de dividenden geschrapt. Aanlei-
ding zijn de nettoverliezen van net geen
14 miljoen EUR (2013) en 9,3 miljoen
EUR (vorig jaar). Het recurrent bedrijfs-
resultaat werd wel nog twee keer met
zwarte inkt geschreven (rebit 2013: 2,56
miljoen EUR en 2014: 1,49 miljoen). Het
dubbele nettoverlies is te wijten aan
waardeverminderingen op Urbanove

(voorheen CityMall), destijds verwor-
ven voor 19,6 miljoen EUR. Die parti-
cipatie werd in twee keer volledig afge-
schreven en partner L’Immobilière
Huon werd begin november vorig jaar
uitgekocht. De beherende vennoot-
schap werd omgedoopt tot Urbanove
Shopping Development, waarin
Banimmo een meerderheidsbelang
(54,4%) aanhoudt. Er rust nog wel een
schuldenlast van 35 miljoen EUR op.
Urbanove omvat een stuk te ontwik-
kelen land in Charleroi, naast een win-
kelcentrum in Namen (22.500 vierkante
meter) en een in Verviers (29.700 vier-
kante meter). Met de verkoop van die
twee winkelcentra kunnen moeten die
schulden worden gerecupereerd. 

Onder meer het op nul zetten van
Urbanove heeft natuurlijk de intrinsieke
waarde van de vastgoedgroep stevig
aangetast: van een netto intrinsieke
waarde van 15,08 EUR per aandeel

eind 2012 tot 10,66 EUR per aandeel
eind 2014 en 10,08 EUR op 30 juni. Het
eerste halfjaar gaf een gemengd beeld.
Het beste nieuws kwam eind april.
Toen werd de vennootschap Tetris
Offices, ontwikkeld in het Tetris Busi-
ness Park Ghent en verhuurd aan
Deloitte, voor 22,6 miljoen EUR ver-
kocht. Daardoor zien we dat het
bedrijfsresultaat (ebit) van 2,5 naar 3,9
miljoen EUR is opgelopen. Om de
balansstructuur te verstevigen, werd
voor 44 miljoen EUR kapitaal bijgetankt
door een obligatie-uitgifte op vijf jaar
bij institutionele beleggers. De com-
merciële en de huuractiviteiten kunnen
nog altijd beter, maar het is zeker niet
allemaal kommer en kwel bij Banimmo.
Een van de meest in het oog springende
built-to-suit-projecten is de bouw van
het nieuwe kantoor voor BNP Paribas
Fortis in Charleroi (8000 vierkante
meter), af te werken voor eind dit jaar.
�

Conclusie
Terwijl de meeste vastgoedmaat-

schappijen met een serieuze premie
noteren ten opzichte van de intrinsieke
waarde, noteert Banimmo, ondanks
de recente koersopstoot, met een kor-
ting van 16%. De Urbanove-kater is
nu stilaan doorgespoeld. Een koers-
herstel richting de intrinsieke waarde
moet verder mogelijk zijn, zeker wan-
neer de operationele resultaten ver-
beteren. Het aandeel blijft in de Inside
Selectie.

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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ENERGIE 

Aker ASA

Ondanks de moeilijke omstan-
digheden in de olie- en gas -
industrie nam de netto intrin-

sieke waarde (NAV) van de Noorse
holding Aker ASA in het tweede
kwartaal met 12,2% toe, tot 21 miljard
NOK, of 282 NOK per aandeel. Intus-
sen is de NAV wel teruggevallen tot
269 NOK per aandeel. Drijvende
krachten achter de toename waren
eens te meer de industriële belangen
in Det Norske (+1,1 miljard NOK) en
Ocean Yield (+1,1 miljard NOK). De
totale waarde van de industriële par-
ticipaties bedroeg eind juni 20,4 miljard
NOK. 

Na de overname vorig jaar van de
Noorse olieactiviteiten van Marathon
Oil Corp is Det Norske – 50% belang,
27,5% van de industriële participaties
– eensklaps geëvolueerd van een
exploratiebedrijf naar een volwaardige
olieproducent, met een gemiddelde
dagproductie van 58.000 olievaten in
het tweede kwartaal. Daarnaast heeft
Det Norske een belang van 11,6% in
Sverdrup, de grootste olievondst in
de Noorse wateren sinds 1974, met
een verwachte eerste productie eind
2019. Ocean Yield – 73% belang, 29,5%
van de industriële participaties – is
een snelgroeiend scheepvaartbedrijf
actief in het transport van industriële
producten en ter ondersteuning van

de olie-en gasindustrie. Het werkt
typisch met langetermijnverhuurcon-
tracten, met een gemiddelde looptijd
eind juni van 10,3 jaar.

De waarde van de belangen in de
overige industriële participaties bleven
nagenoeg stabiel: Aker Solutions
(dienstverlening olie- en gasindustrie;
34,8% belang, 20,6% van de industriële
participaties), Havfisk (visvangst;
73,2% belang, 7,4%), Aker BioMarine
(krillvangst; 99% belang, 6,9%), Aka -
stor (vorig jaar afgesplitst van Aker
Solutions; 34,5% belang, 6,4%) en Kva-
erner (dienstverlening olie- en gasin-
dustrie; 28,7% belang, 2%). De finan-
ciële belangen bedroegen op 30 juni
7,7 miljard NOK (+0,4 miljard NOK
tegenover eind maart), of 29% van de
totale bruto-activawaarde van 28,6 mil-
jard NOK (NAV exclusief schulden). 

Aker ASA verlaagde voor het eerst
sinds 2009 het brutodividend per aan-

deel, van 13 NOK in 2014 naar 10
NOK, een logisch gevolg van de divi-
dendpolitiek die een jaarlijks dividend
tussen 2% en 4% van de NAV voor-
opstelt (4,1% in 2015, tegenover 3,9%
in 2014). 84% van de aandeelhouders
ging in op de mogelijkheid – een pri-
meur voor Aker ASA – om 50% van
het dividend te laten uitbetalen in
nieuwe aandelen, met 10% korting.
De flamboyante grootaandeelhouder
Kjell Inge Roekke tekende volledig in
op deze optie en vergrootte zo zijn
participatie van 67,8% naar 68,2%.
Met de besparing op het dividend van
325 miljoen NOK bewaart Aker ASA
de financiële flexibiliteit om te kunnen
inspelen op kansen die de huidige cri-
sis met zich zal meebrengen. Onder-
steunend voor het toekomstige divi-
dend is ook de vaststelling dat de divi-
dendenstroom vanuit de onderlig-
gende participaties de jongste jaren
snel toeneemt. Voor 2015 wordt op
0,9 miljard NOK gemikt. �

Conclusie
Aker ASA noteert tegen 1,1 keer de

boekwaarde en de korting op de netto
intrinsieke waarde is sinds begin 2015
met 5% toegenomen, tot een zeer aan-
trekkelijke 37%. We beschouwen een
belegging in de gediversifieerde Noorse
holding nog steeds als een prima
manier om in te spelen op een herstel
van de olieprijs op langere termijn.
Het aandeel blijft in de Inside Selectie. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A



TECHNOLOGIE

Microsoft

Veel beleggers moesten even slik-
ken toen Microsoft vorige
maand een recordverlies van 3,2

miljard dollar (USD) opbiechtte. Het
management had echter al aangekon-
digd fors te zullen afschrijven op de
mobiele activiteiten. Het ging uitein-
delijk om 8,4 miljard USD, waarvan
een afschrijving van 7,5 miljard USD
op de aankoopprijs, aangevuld met
een last van 900 miljoen USD verbon-
den aan bijna 8000 ontslagen. Microsoft
kocht in april 2014 onder de toenmalige
CEO Steve Ballmer de mobieletele-
foondivisie van Nokia voor 9,5 miljard
USD. Een pijnlijke vergissing, want de
afdeling smartphones bleef verlies -
latend. Opvolger Satya Nadella pakt
dat probleem heel snel aan, met een
forse afschrijving. Die heeft echter geen
impact op de kasstromen, maar enkel
op de boekwaarde. 

Het nettoverlies van 3,2 miljard USD
stond in contrast met de winst van
4,61 miljard USD in dezelfde periode
een jaar eerder. Over het volledige
boekjaar was er een nettowinst van
12,19 miljard USD, tegenover 22,07
miljard USD een jaar eerder. Exclusief
uitzonderlijke elementen lag het winst-
cijfer echter iets boven de consensus-
verwachting. Net als de meeste andere
Amerikaanse multinationals voelde
Microsoft de nadelige impact van de

dure USD. De omzetdaling met 5%,
tot 22,18 miljard USD, was voor bijna
twee derde toe te schrijven aan valuta -
effecten. Op jaarbasis was er wel een
vooruitgang met bijna 8%, tot 93,58
miljard USD. 

Op operationeel vlak was het beeld
gemengd bij Microsoft. Eerder had
onderzoeksbureau Gartner al voor-
gerekend dat de wereldwijde pc-ver-
koop tussen april en juni met 9,5%
was afgenomen. Dat slechte nieuws
zagen we in de cijfers van Windows
en Office. Daartegenover stond dat
de cloudactiviteiten het wel erg goed
blijven doen. Dat was, ietwat verras-
send, ook het geval voor de Xbox-spel-
console (+27%) en de Surface-tablet
(+117%). Ook op de commerciële
markt ging Windows achteruit. Micro-
soft hoopt dat de komst van Windows
10, dat gratis wordt aangeboden, het
tij zal doen keren. 

De groep pakt de achteruitgang aan
door producten via een abonnements-
formule (cloud) aan te bieden in plaats
van de klassieke verkoop van soft-
warelicenties, zoals vroeger het geval
is. Die formule slaat aan, maar heeft
wel gevolgen voor de wijze waarop
de verkopen in de omzet worden
opgenomen. Omdat veel klanten nog
moeten overstappen naar de nieuwe
formule, zijn vergelijkingen op jaar-
basis niet steeds eenvoudig. Door het
succes van Office 365 en de Azure-
productlijn voor datacenters steeg de
omzet uit clouddiensten op jaarbasis
met 88%. Geannualiseerd levert dat
een omzet van 8 miljard USD op. Dat
cijfer moet tegen 2018 oplopen naar
20 miljard USD. Microsoft had op het
einde van het vorige boekjaar (30 juni)
netto 61,23 miljard USD in kas. Dat
komt overeen met 7,57 USD per aan-
deel. De consensusprognose voor het
lopende boekjaar gaat uit van een
omzetdaling met 1 tot 2%. �

Conclusie
Met het hoge nettoverlies maakte

Microsoft komaf met de erfenis van
het mislukte mobiele avontuur met
Nokia. De grootste uitdaging blijft
het verminderen van de afhankelijk-
heid van de pc-markt. Aan 17,5 keer
de verwachte winst voor het pas
gestarte boekjaar (15 keer inclusief de
cashpositie) vinden we het aandeel,
gezien de lage groei, nog te duur. 
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Wereldaandelen

Advies: verkopen
Risico: laag 
Rating: 3A
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GRONDSTOFFEN

Vale

B innen de veelgeplaagde grond-
stoffenindustrie behoren de
ijzerertsproducenten tot de

grootste slachtoffers. De ijzerertsprijs
noteert op meerjarige dieptepunten,
als gevolg van een fysiek overaanbod
en een sterk gedaalde vraag. Onder
de producenten woedt een hevige
strijd om marktaandeel. De prijs van
een ton erts met een ijzergehalte van
62% (de referentiewaarde) evolueert
de jongste weken erg volatiel en
schommelt tussen 45 en 60 USD per
ton. Dat is gemiddeld ongeveer de
helft van een jaar geleden. De consen-
susverwachting voor de tweede jaar-
helft gaat uit van een gemiddelde prijs
in de buurt van 50 USD per ton. Gold-
man Sachs verwacht pas vanaf de
tweede helft van 2016 beterschap. 

Dit jaar komt er opnieuw 110 miljoen
ton aan nieuwe productiecapaciteit
bij. Dat wordt gedeeltelijk gecompen-
seerd door de sluiting van mijnen die
tegen de huidige, lage prijzen niet
meer rendabel zijn. De grootste afzet-
markt voor ijzererts is uiteraard China.
Vale is in productietermen de grootste,
maar heeft als nadeel dat China verder
af ligt, met als gevolg dus hogere trans-
portkosten dan de andere reuzen,
zoals Rio Tinto en BHP Billiton. Die
mijngroepen produceren in Australië.
Vale profiteert dan weer van ertsen

van hogere kwaliteit en lagere pro-
ductiekosten, exclusief transport.

De cijfers van het voorbije tweede
kwartaal lagen echter boven de ver-
wachtingen. De nettowinst van 1,68
miljard USD was een vooruitgang met
17% op jaarbasis en lag maar liefst 
4 keer zo hoog als de consensusver-
wachting. Deze winst was meer dan
welkom na drie opeenvolgende ver-
lieskwartalen. De bedrijfskasstroom
(ebitda) lag met 2,21 miljard USD wel-
iswaar 46% lager dan een jaar eerder
maar wel nog steeds boven de prog-
noses. Vale produceerde 85,3 miljoen
ton ijzererts, en dat was een record
voor een tweede kwartaal. Het ver-
koopvolume bleef steken op 67,2 mil-
joen ton, 5,5% meer dan een jaar eer-
der. De gemiddelde ontvangen ver-
koopprijs bedroeg 50,62 USD per ton.
Dat was een stuk lager dan een jaar
eerder (84,6 USD), maar wel al hoger

dan in het eerste kwartaal (46 USD). 
De groepsomzet daalde door de

lagere ijzerertsprijs met bijna 30% op
jaarbasis, tot 7,1 miljard USD, maar
steeg wel met 11% ten opzichte van
het eerste kwartaal. IJzererts stond in
voor 65,3% van de omzet, gevolgd
door basismetalen (nikkel en koper,
23,3%) en meststoffen (8,7%). Geluk-
kig daalde de cashproductiekost van
een ton ijzererts van 18,3 USD naar
15,8 USD. Inclusief transportkosten
wordt dat ongeveer 40 USD. 

Vale torste na de eerste jaarhelft een
nettoschuld van 26,5 miljard USD of
3,3 keer de ebitda. Daarvan moet de
komende twee jaar iets meer dan 2
miljard USD worden terugbetaald.
Verdere kostenbesparingen en de ver-
koop van activa moeten deze schul-
denberg verlichten. Over het dividend
wordt pas in de tweede jaarhelft beslist
op basis van de verwachte evolutie
van de vrije kasstroom. �

Conclusie
Vale bewijst dat het ook in een omge-

ving van sterk gedaalde ijzerertsprij-
zen winstgevend kan blijven dankzij
een strikte kostencontrole. Bovendien
zullen nieuwe mijnen de productiekost
nog verder verlagen. We gaan ervan
uit dat het slechte nieuws in de koers
zit verrekend tegen amper 0,6 keer de
boekwaarde. 

Wereldaandelen

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

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

slotkoers van de
vrijdag (A) of de
woensdag (B) voor
de verschijning

AMS: Amsterdam
BRU: Brussel 
FRA: Frankfurt  
HEL: Helsinki 
LON: Londen 
LUX: Luxemburg 
MAD: Madrid  
MIL: Milaan  

NASD: Nasdaq 
NYSE: New York 
PAR: Parijs
STO: Stockholm 
TOK: Tokyo 
TOR: Toronto  
ZUR: Zürich 

(geschatte)
koers-
winstverhouding
op basis van de
winst per aandeel

dividendrendem
ent op basis
van het jongste
uitgekeerde
dividend

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

* nieuw advieshoogste en
laagste koers
van de jongste
12 maanden

Checklist Wereld
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ENGIE

Nucleaire bonus

Met een daling van 5% van de
bedrijfskasstroom (ebitda)
hield Engie, de nieuwe naam

voor GDF Suez, in de eerste helft van
dit jaar iets beter dan verwacht stand
in moeilijke marktomstandigheden.
Boven op de nog lagere elektriciteits-
prijzen in Europa en de problemen met
de Belgische kerncentrales kreeg Engie
ook af te rekenen met flink gedaalde
olie- en gasprijzen. Die tegenslagen
kostten de groep 750 miljoen EUR of
8% van de ebitda. 

Gelukkig kon het bedrijf ook rekenen
op een paar meevallers. Gunstige wis-
selkoerseffecten leverden 300 miljoen
EUR extra ebitda op en het gunstige
winterweer in Frankrijk ondersteunde
de aardgasverkoop en bracht 240 mil-
joen extra in het laatje. Bij normale
weersomstandigheden zou de ebitda
zelfs met 12% gedaald zijn. De netto
recurrente winst (rebit) kreeg een tik
van 13% (-22% bij normale weersom-
standigheden), wat te wijten is aan
hogere afschrijvingskosten. De netto-
winst daalde zelfs met 56%, maar die
daling was hoofdzakelijk te wijten aan
enkele boekhoudkundige afschrijvin-
gen op activa in de LNG-divisie.

Toch houdt Engie vast aan de eerder
geformuleerde jaardoelstelling van een
ebitda en een rebit die ongeveer in lijn
liggen met de resultaten van vorig jaar,
en dat in de veronderstelling van nor-
male weersomstandigheden. Het
bedrijf heeft dus vertrouwen in een
betere tweede jaarhelft. Het ergste lijkt
achter de rug, en vanaf 2016 is opnieuw

een lichte winstgroei mogelijk. Veel is
natuurlijk afhankelijk van de verdere
evolutie op de Europese energiemarkt
en van de olie- en aardgasprijzen. De
handel in LNG was tot voor kort een
van de groeimotoren van Engie, en op
termijn zou deze markt jaarlijks met
3% moeten aandikken, onder impuls
van een stijgende vraag uit de groei-
landen. Spectaculaire beterschap moet
aan beide fronten niet meteen verwacht
worden, omdat zowel de Europese
elektriciteitsmarkten als de olie- en gas-
markten nog geplaagd worden door
een overaanbod. 

De gereguleerde en minder cyclische
activiteiten van Engie leggen intussen
een bodem onder de resultaten. Engie
kon vorige week wel al goed nieuws
aankondigen op de Belgische markt.
Met de Belgische regering is een
akkoord gesloten waarbij de centrales
van Doel 1 en 2 tien jaar langer open-
blijven én waarbij de nucleaire bijdrage
(die de overmatige winsten van de
kerncentrales afroomt) fors neerwaarts
herzien wordt. Vorig jaar betaalde
dochterbedrijf Electrabel nog een nucle-
aire bijdrage van 407 miljoen EUR, een
bedrag dat volgens Electrabel hoger
was dan de bedrijfswinst van 380 mil-
joen EUR. Dit jaar betaalt Electrabel
een forfaitair bedrag van 200 miljoen
EUR, volgend jaar 130 miljoen EUR en
vanaf 2017 krijgt de overheid 40% van
de winstmarge op kernenergie, die vol-
gens de toezichthouder geschat wordt
op 400 à 500 miljoen EUR per jaar.

Dat akkoord draagt licht bij tot de
winst per aandeel van Engie. Daarnaast
heeft Electrabel er een bondgenoot bij.
Gezien de Belgische overheid 40% van
de winst uit de kerncentrales krijgt,
heeft de overheid er extra baat bij dat
Electrabel veel winst maakt en dat de
kerncentrales volop draaien. Electrabel

hoopt in elk geval dat de scheurtjes-
centrales van Doel 3 en Tihange 2 in
november mogen heropgestart wor-
den. Het stilliggen van deze centrales
kost Engie per maand 40 miljoen EUR
aan nettowinst. Kortom, de Belgische
kerncentrale blijven kaskoeien voor
Electrabel. �

Conclusie
Het ergste lijkt achter de rug voor

Engie, maar beleggers betalen vandaag
slechts 13 keer die bodemwinsten. De
ondernemingswaarde (ev) van onge-
veer 7 keer de bedrijfskasstroom
(ebitda) is allesbehalve duur te noemen
en ook dividendrendement van
6% bruto is aantrekkelijk. Zonder
grote tegenslagen zou de winst vanaf
volgend jaar opnieuw licht kunnen
stijgen. Vandaar de adviesverhoging
voor deze achterblijver. 

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

Flash

��

Advies: koopwaardig
Risico: laag
Rating: 1A
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Na de nieuwe prijsdaling van
vorige maand stellen veel
beleggers zich de vraag hoe het

verder moet met het goud. Het edel-
metaal zette het jaar goed in met een
klim tot boven 1300 USD, maar viel
daarna terug en bewoog enkele maan-
den in een vrij nauwe prijsvork van
1150 tot 1230 USD. Half juli werd die
doorbroken en ging het opeens hard
naar beneden. Goud is op weg om (in
USD althans) voor het derde opeen-
volgende jaar lager af te sluiten. Het
verlies sinds begin dit jaar loopt op tot
8% in USD. Goud staat ook met een
negatief rendement in Britse pond
(GBP), Zwitserse frank (CHF), Indiase
rupee (INR), Chinese yuan (CNY) en
Japanse yen (JPY). Omgekeerd is er
dan weer een kleine winst in euro
(EUR), Australische dollar (AUD) en
Canadese dollar (CAD). In Braziliaanse
real (BRL) en Russische roebel (RUB)
– twee munten die dit jaar al fors in
waarde verloren tegenover de USD –
lopen de winsten zelfs flink op.

Vele verklaringen
Verklaringen voor de lage goudprijs

zijn er genoeg. Analisten verwijzen naar
de algemene malaise op de grondstof-
fenmarkten en het effect van de duur-
dere USD. Daarnaast weegt het voor-
uitzicht op een renteverhoging in de
Verenigde Staten – de eerste sinds 2006
– op de goudprijs. Ook de opwaartse
bijstelling van de Chinese goudreserves
kwam onder de verwachtingen uit.
Naast de fundamentele oorzaken
mogen we ook de investeringsstromen
niet uit het oog verliezen. De uitstroom
uit fysieke trackers blijft groot en het
aantal shortposities op de Comex, waar
termijncontracten worden verhandeld,
was nooit eerder zo hoog.

Intussen is de prijs teruggevallen tot
onder de gemiddelde totale productie-
kosten, wat betekent dat veruit de
meeste goudproducenten op groeps-
niveau operationeel verlieslatend zijn.
Er zijn verschillende redenen om aan
te nemen dat deze situatie niet lang kan
standhouden. Fysiek goud is nood -
zakelijk als onderpand voor de handel
in termijncontracten en de fysieke voor-
raden bij de beurzen zijn nu al erg laag.

Groot aanbod
De keuze aan hefboomproducten

om op een herstel van de goudprijs in
te spelen, is erg groot. De klassieke
aanbieders hebben allemaal een breed
gamma met verschillende hefbomen
en stoplossniveaus, waardoor elk risic-
oprofiel daarin wel zijn gading kan
vinden. BNP Paribas Markets biedt
dertig turbo’s long aan met hefbomen
die uiteenlopen van 1,9 tot 28. Bij ING
gaat het om tien sprinters long met
een hefboom tussen 2,6 en 21,5. Gold-
man Sachs Markets, dat sinds eind
mei de afdeling gestructureerde pro-
ducten van ABN Amro Markets heeft
overgenomen, doet het met vijftien
turbo’s long waarvan de hefboom
schommelt tussen 1,9 en 29,2. Daar-
naast zijn er nog de traders (BNP) en
de BEST sprinters (ING), waarbij het
financieringsniveau gelijk is aan de
stoploss en er dus geen restwaarde
kan zijn. 

In deze bijdrage houden we het bij
de gewone hefboomproducten. Gezien
het uitgebreide aanbod, doen beleggers
er goed aan te kijken naar de kosten.
Een belangrijke parameter daarbij is
de spread of het verschil tussen de aan-
koop- en verkoopkoers. Op dit crite-
rium scoort BNP Paribas Markets het
best met een spread van 4 eurocent,
tegenover 5 eurocent bij ING en GS
Markets. 

We herinneren beleggers eraan dat
bij edelmetalen de spotprice (onmid-
dellijke levering) als onderliggende
waarde wordt genomen en niet de prijs
van de termijncontracten. Het grootste
verschil bestaat erin dat de spotmarket
de klok rond open is, terwijl dit op de
markt voor termijncontracten niet het
geval is. Het stoplossniveau kan dus,
met andere woorden, ook buiten de
normale handelsuren worden aange-
tikt. 

Goud turbo long (laag risico) 
Isin-code: NL0000172435
Munt: EUR
Financieringsniveau: 660,6
Referentieprijs: 1086,2
Stoploss: 693
Hefboom: 2,55
Koers: 39,16/39,2

De meest pessimistische scenario’s

gaan uit van een terugval van de goud-
prijs naar 800 USD, een niveau dat we
al sinds eind 2008 niet meer op de prijs-
tabellen zagen. Met dat defensieve
scenario gaan we nog een stapje verder
en kiezen we voor een stoplossniveau
dat onder de bodem van november
2008 ligt. Het verschil tussen het stop-
lossniveau en de huidige goudprijs
bedraagt meer dan 36%. Van dat erg
pessimistische scenario gaan we tot
nader order niet uit, maar het is wel
een defensieve keuze voor wie met
een hefboom van 2,55 een hoger ren-
dement dan met trackers ambieert.

Goud turbo long (gemiddeld risico) 
Isin-code: NL0006521288
Munt: EUR
Financieringsniveau: 973,52
Referentieprijs: 1086,2
Stoploss: 890
Hefboom: 5,12
Koers: 19,68/19,72

Deze turbo long zal voor de meeste
beleggers de ‘gulden middenweg’ vor-
men. Het verschil tussen de actuele
referentieprijs en de stoploss is geslon-
ken tot 18%. Anderzijds is de hefboom
wel dubbel zo hoog als in het defen-
sieve voorbeeld.

Goud turbo long (hoog risico) 
Isin-code: NL0006527400
Munt: EUR
Financieringsniveau: 952,54
Referentieprijs: 1086,2
Stoploss: 971
Hefboom: 8,11
Koers: 12,27/12,31

De grens van 1000 USD vormt een
psychologisch erg belangrijk niveau
voor goud dat al in bijna zes jaar niet
meer werd bereikt. Toch achten we een
kortstondige terugval onder die grens
in de loop van de komende weken of
maanden niet helemaal uitgesloten.
Dat zou dan gepaard gaan met een
dieptepunt in het sentiment ten aanzien
van goud, dat nu al een heel laag niveau
heeft bereikt. Omdat het stoploss niveau
maandelijks wordt aangepast
(opwaarts bij een turbo long), bouwen
we een veiligheidsmarge in en kiezen
voor een niveau dat iets onder de 1000
USD grens ligt. In dat scenario bedraagt
het verschil tussen stoploss en de actu-
ele goudprijs maar iets meer dan 10%.
Daar staat wel een hoge hefboom van
8,11 tegenover. �

Derivaten

Bodemvissen bij goud
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Markt in beeld
Voor al uw beleggingsvragen
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Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B

Advies: houden/afwachten
Risico: laag
Rating: 2A

In het tweede kwartaal kon Proximus, de telecomgroep
die eerder als Belgacom door het leven ging, de omzet
met 1,5% opkrikken, tot 1,505 miljard EUR. De core-
business zag een toename met 2,4%, terwijl de ebitda
met 4,3% vooruitging tot 450 miljoen EUR. De omzet
zowel uit vaste als mobiele telefonie nam toe en ook het
klantenbestand groeide. Netto verdiende de groep 145
miljoen EUR, terwijl de analisten slechts op 131 miljoen
EUR hadden gerekend. Voor het volledige boekjaar ver-
hoogt de groep de vooruitzichten lichtjes tot een stijging
met 3 tot 5%. De trend blijft à la hausse gericht en op 30
EUR ligt een sterke horizontale steunzone. 

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

Over het eerste semester verhoogde de omzet van de
materialengroep met 12%, tot 1,3 miljard EUR, terwijl
de bedrijfswinst met 24% groeide, tot 171 miljoen EUR.
Beide cijfers klopten de analistenverwachtingen. Naast
de hogere vraag en gunstige wisselkoersen wijst de
groep voorts op de grotere bijdrage van recente inves-
teringen. Voor het volledige boekjaar verwacht Umicore
een recurrente winst (rebit) in de bovenste helft van de
vork van 310 tot 340 miljoen EUR. In het eerste halfjaar
bedroegen de investeringen 100 miljoen EUR. De steun
op 38 EUR hield stand. Op 40 EUR doemt de eerste
weerstand van enig belang op. 

De resultaten die AB InBev, de grootste brouwer ter
wereld, over het tweede kwartaal van 2015 bekend-
maakte, vielen tegen. Zo daalde de omzet met 9%, tot
11,1 miljard USD, een gevolg van de zwakkere economie,
de moeilijke vergelijking door het wegvallen van de
bonus van de Wereldbeker voetbal in 2014 en het slechte
weer in een aantal sleutellanden. In de Verenigde Staten
en Zuid-Korea verloor AB InBev marktaandeel. De
netto winst daalde van 2,8 miljard USD tot 1,9 miljard
USD, een cijfer dat onder de verwachtingen van de ana-
listen uitkwam. In reactie op de cijfers kreeg de koers
een tik van 5%. De koers vormde een dubbele top, maar
zolang de steun op 105 EUR standhoudt, blijft de trend
stijgend. 

Bekaert presteerde prima over het eerste semester en
de geconsolideerde omzetgroei steeg met 18%, tot 1,9
miljard EUR, dankzij gunstige wisselkoersschomme-
lingen. De recurrente winst (rebit) klom met 12% dankzij
een sterke rendementsverbetering vanaf het tweede
kwartaal. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika deed
de groep het goed, en ook in Latijns-Amerika werd de
rendabiliteit opgetrokken. De winstmarges in Azië trok-
ken wat aan, maar bereikten nog niet het gewenste
niveau. Bekaert verwacht een sterke vraag vanuit de
auto- en bouwsector, maar een afnemende vraag van
de gas- en oliemarkt. De technische trend is duidelijk
aan het verbeteren. 
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De fusie tussen het Franse Lafarge
en het Zwitserse Holcim tot
LafargeHolcim (63,25 EUR is

een feit. Daarmee werd de grootste
cementgroep ter wereld gecreëerd. De
kwartaalcijfers van beide partners
bewezen dat de fusie geen overbodige
luxe is. Bij de Zwitsers daalde de
bedrijfskasstroom (ebitda) met 3%, en
bij de Fransen bedroeg de daling zelfs
4%. De nieuwe fusiegroep zet meteen
alle zeilen bij. Zo worden de investe-
ringen met minimaal 200 miljoen CHF
verminderd, terwijl de groep via syn-
ergie 100 miljoen CHF wil besparen
om de marges op te trekken. 

Hoewel de beleggers dus op korte
termijn tegen de fusiegroep zijn, blijven
we op termijn geloven in het fusiepro-
ject. De gedaalde koers is een extra
reden om op middellange termijn te
mikken op een hausse van het aandeel.
Met gerichte optieoperaties kunt u met
een hefboom profiteren van een koers-
stijging, terwijl u toch geen groter risico
loopt dan bij een rechtstreekse aankoop
van de stukken. Voor opties kunt u
terecht op Euronext Parijs, waarbij we
de voorkeur geven aan de langstlo-
pende series die expireren op de derde
vrijdag van december van dit jaar (18
december 2015). De spreads zijn redelijk
groot. Werk dus met limieten.

Callspread 
Koop call dec 62,22 @ 4,40 EUR
Schrijf call dec 66,67 @ 2,40 EUR
De aankoop van de call december

met uitoefenprijs 62,22, die in-the-
money is, kost 440 EUR voor een stan-
daardcontract van 100 onderliggende
aandelen. Hierop schrijft u de call 66,67
met dezelfde looptijd. Het schrijven
(verkopen) van dat contract brengt een
premie van 240 EUR in het laatje. Dat
betekent dat uw inzet 200 EUR (440 –
240) bedraagt, en dat is ook uw maxi-
male verlies. U lijdt dat verlies alleen
als de koers van LafargeHolcim op de
vervaldag lager is dan 62,22 EUR. Trekt
de koers aan tot minstens 66,67 EUR,
dan behaalt u de maximale winst van
245 EUR, of meer dan een verdubbeling
van uw inzet. Om dat te bereiken, vol-
staat een hausse van het onderliggende
aandeel met 5% en daarop kunt u meer
dan vier maanden wachten.

Put schrijven
Schrijf put dec 62,22 @ 3,35 EUR

Als de koers van een aandeel laag is
en u denkt eraan om het tegen die koers
te kopen, dan is het schrijven van een
ongedekte put een goede strategie om
te profiteren van een stijging. In de
meeste gevallen boekt u zelfs winst als
de koers van het aandeel in kwestie

stabiel blijft of lichtjes daalt. Dat is de
reden waarom die strategie in de prak-
tijk in vele gevallen winst oplevert. Het
schrijven (verkopen) van de put
december 62,22 impliceert dat u gedu-
rende de volledige looptijd van dat
contract de stukken eventueel moet
oppakken tegen 62,22 EUR, zelfs al ligt
de koers aanzienlijk lager. In ruil voor
dat engagement strijkt u een premie
van 335 EUR op. U lijdt per saldo
slechts verlies bij een koers lager dan
58,87 EUR, zodat u over een baisse-
marge van bijna 7% beschikt. Staat de
koers LafargeHolcim op de vervaldag
hoger dan 62,22 EUR, dan kunt u de
gekregen premie na afloop volledig
op zak steken.

Turbo
Koop call dec 64,44 @ 3,25 EUR

Schrijf put dec 62,22 @ 3,35 EUR

Bij deze turbo koopt u de call decem-
ber met uitoefenprijs 64,44, een contract
waarvoor u 325 EUR op tafel moet leg-
gen. U haalt dat geld door het gelijk-
tijdige schrijven van de put december
met strike 62,22, wat 335 EUR opbrengt.
Stijgt de koers boven 64,44 EUR, dan
boekt u winst. Daalt ze onder 62,12
EUR, dan lijdt u verlies, maar uw risico
is niet groter dan bij een rechtstreekse
aankoop van de stukken. �

Ik zag de koers van Velcan vorige
week vrijdag met circa 10% opveren.
Was er specifiek nieuws rond dat aan-
deel? 
Velcan is vrij schaars in het uitsturen

van persberichten, maar op vrijdag 31
juli was er wel een, met gunstig
nieuws. De Franse speler, gespeciali-
seerd in kleinere waterkrachtcentrales,
kreeg de techno-economische goed-
keuring voor het project Heo in de
Indiaanse provincie Arunachal Pra-
desh. Een nieuwe, belangrijke mijlpaal.
Nog maar enkele maanden geleden
kon Velcan een vorige, belangrijke
doorbraak in India melden met het

verkrijgen van de cruciale milieuver-
gunning voor de drie projecten Tato
1 (186 MW), Heo (240 MW) en Pauk
(145 MW), allemaal in de vermelde
provincie Arunachal Pradesh. Heo is
het grootste en het verst gevorderde
project in India. 

Velcan sprak eerder de hoop uit dat
alle vergunningen – naast de techno-
economische vergunning is er ook de
ontbossingsvergunning – voor Tato1
en Heo in de loop van 2016 zullen zijn
afgeleverd. De bouw van het Heo-pro-
ject zal naar schatting 250 miljoen EUR

kosten en elektriciteit leveren voor 
1 miljoen mensen. Maar ook in Indo-
nesië (totale concessies 146 MW; vooral
Meureubo 2, 59 MW) en Laos (twee
projecten, samen 93 MW) evolueren
de zaken gunstig. 

Velcan heeft sinds 2009 één actieve
waterkrachtcentrale, die van Rodeio
Bonito in Brazilië. Die zorgde vorig
jaar voor een omzet van 4,4 miljoen
EUR omzet. Het nettoverlies van 
4,1 miljoen EUR in 2013, werd vorig
jaar omgekeerd in een nettowinst van
6,1 miljoen EUR. Die ommezwaai is
een gevolg van positieve wisselkoer-
seffecten (sterkere dollar. De financiële
middelen – cash en andere financiële
activa, vooral obligaties – stegen in
2014 tot 93 miljoen EUR, of 11,9 EUR
per aandeel. Velcan bezit al jaren 1,8

Opties

Lezersvragen

VELCAN BEREIKT EEN
NIEUWE BELANGRIJKE
MIJLPAAL IN INDIA.

Haussecombinaties op LafargeHolcim



miljoen eigen aandelen, en wanneer
we die in rekening brengen, bedroegen
de financiële middelen eind december
zelfs 15,5 EUR per aandeel. Het eigen
vermogen steeg tot 128 miljoen EUR
of 16,4 EUR per aandeel (21,3 EUR
zonder de eigen aandelen). 

We namen enkele maanden geleden
het fel ondergewaardeerde Velcan op
in de voorbeeldportefeuille omdat, na
jaren van bijna stilstand, de ontwik-
kelingen in een stroomversnelling zijn
terechtgekomen. Het bericht van
vorige week is daarvan een bevesti-
ging. Velcan blijft een prima manier
om in te spelen op, onder meer, de
politieke omwentelingen in India
(rating 1B).

Klopt het dat bij Silver Wheaton een
fiscaal dispuut aan de oorzaak ligt
van de scherpe koersdaling?

Het lucratieve bedrijfsmodel van Sil-
ver Wheaton bestaat erin dat het in
ruil voor financiering tegen interes-
sante prijzen zilver en goud koopt van
mijnen die deze metalen als bijproduct
op de markt brengen. Dit goud en zil-
ver wordt dan doorverkocht aan
marktprijzen. Silver Wheaton heeft
streamingovereenkomsten met twin-
tig operationele mijnen die op ver-
schillende continenten actief zijn. De
inkomsten daarvan komen niet
onmiddellijk bij het moederbedrijf in
Canada terecht. Een groot deel wordt
verspreid onder de verschillende
dochterbedrijven en worden pas
nadien terug geconsolideerd in het
overkoepelende moederbedrijf. De
belastingvoet bij de buitenlandse doch-
terbedrijven is doorgaans lager dan
in Canada. Die praktijken zijn al langer
een doorn in het oog van de Canadese
belastingdienst, de Canada Revenue
Agency (CRA). Ook de Canadese ura-
niumproducent Cameco wordt ervan
beschuldigd dat het niet alle inkom-
sten uit de handel in uranium correct
heeft aangegeven. 

In het geval van Silver Wheaton
kwam de CRA met het voorstel om
de belastbare inkomsten over de peri-
ode 2005 tot 2010 met 715 miljoen
Canadese dollar (CAD) te verhogen.
De verschuldigde belasting daarop
kan in de buurt van 150 miljoen CAD
uitkomen en mogelijk nog worden
aangevuld met een boete van 72 mil-
joen CAD. Bovendien komen ook de

inkomstenjaren na 2010 nog in aan-
merking voor een aanpassing door de
CRA. Silver Wheaton gaat niet
akkoord met het standpunt van de
belastingdienst en gaat daartegen in
beroep. Het bedrijf legt voorlopig dan
ook geen provisies aan. Voorlopig is
er dus geen financiële impact maar
het dossier komt vroeg of laat onge-
twijfeld opnieuw op tafel.

Die belastingperikelen zijn natuurlijk
niet de enige oorzaak van de recente
koersdaling van het aandeel. Die is
voor een groot deel toe te schrijven
aan de prijsevolutie bij zilver. De prijs
van een ounce zilver viel vorige

maand terug tot onder de grens van
15 USD, en dat gebeurde voor het
laatst in augustus 2009. Zilver noteert
nu 6% lager dan bij de start van het
jaar. De impact van de recente prijs-
daling op de kwartaalresultaten die
komende week (11 augustus) worden
gepubliceerd, zal nog beperkt zijn. We
zitten verveeld met dit fiscaal dispuut.
We verlagen het advies naar
houden/afwachten (rating 2B).
Anderzijds willen we in zilver blijven.
We wachten de resultaten van Silver
Wheaton (11 augustus) en Pan-Ame-
rican Silver (13 augustus) af om even-
tueel te switchen. �
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SILVER WHEATON 
HEEFT HET AAN DE STOK

MET DE CANADESE
BELASTINGDIENST. 

Agenda

Dinsdag 11 augustus
Duitsland: ZEW-indicator 
Delta Lloyd: resultaten 1H

Woensdag 12 augustus
EU: industriële productie
VS: overheidsschuld
Cisco Systems: resultaten Q42014-‘15
Corbion: resultaten 1H
E. ON: resultaten 1H

Donderdag 13 augustus
Duitsland: inflatie
Frankrijk: inflatie
VS: initiële werkloosheidsaanvragen
VS: detailhandel
VS: import- en exportprijzen
Aalberts: resultaten 1H
Aegon: resultaten Q2
RWE: resultaten 1H

Vrijdag 14 augustus
EU: inflatie
Frankrijk: werkgelegenheid
VS: PPI
VS: industriële productie
VS: consumentenvertrouwen Michigan
Brunel: resultaten 1H

Een dagelijkse update op
www.insidebeleggen.be
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(*) 1:koopwaardig 2:opbouwen 3:houden 4:afbouwen 5:verkopen A:laag risico B:gemiddeld risico C:hoog risico D:zeer hoog risico

Na erg teleurstellende cijfers over
het eerste kwartaal was het een
hele opluchting dat de resulta-

ten over het tweede trimester van
GlaxoSmithKline (GSK) boven de
verwachtingen uitkwamen. De omzet
voor de periode april-juni klopte met
5,89 miljard pond (GBP) nipt de gemid-
delde analistenverwachting van 5,87
miljard GBP. De winst per aandeel uit
de kernactiviteiten kwam uit op 17,3
pence (PNC), beter dan de analisten-
consensus van 16,9 PNC per aandeel.
Het kwartaaldividend blijft, zoals ver-
wacht, 19 PNC per aandeel. Daarmee
wordt het verwachte jaardividend van

80 PNC per aandeel bevestigd. 
De Britse farmareus wordt gecon-

fronteerd met het patentverval van het
best verkopende geneesmiddel van de
groep, Seretide/Advair. Dat astma-
middel van GSK stond vorig jaar nog
voor zowat 20% van de groepsomzet,
maar er is generische concurrentie in
Europa en ook meer en meer in de Ver-
enigde Staten. Seretide, de Europese
merknaam, zag de omzet in Europa
met 16% teruglopen; voor Advair, de
Amerikaanse merknaam, was dat zelfs
17%. De wereldwijde verkoop bedroeg
960 miljoen GBP, 13% lager dan in het
tweede kwartaal van 2014. 

Om dat verlies aan omzet op te van-
gen, vormde GSK, samen met Novar-
tis, een samenwerkingsverband
(63,5% GSK) in consumer healthcare
(met producten als Nicorette, Senso-
dyne, Aquafresh, Voltaren en Otrivin)
en kocht GSK haast de volledige vac-
cinafdeling van de Zwitsers. Dit jaar
wordt nog een overgangsjaar, maar
vanaf 2016 moet er duidelijk een ste-
vige winstgroei zijn (5 à 10% gemid-
deld per jaar). Bovendien gaat het
bedrijf over de tongen als een over-
namedoelwit voor andere farmagi-
ganten, zoals daar zijn Pfizer, Johnson
& Johnson, Roche en Novartis. Het
positief advies blijft dan ook behouden
(rating 1A). �

Weer beterschap voor GSK
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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.


