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Er is geen reden om de focus van
Europese naar Amerikaanse
aandelen te verleggen. Wall

Street beweegt al het hele jaar in een
nauwe bandbreedte van enkele pro-
centen. Het perspectief dat er een ren-
teommekeer komt, heeft de vaart uit
de beursklim gehaald. De onderlig-
gende indicatoren suggereren al enige
tijd dat op de Amerikaanse beurs het
vet van de soep is en ze blijven dat
bevestigen. Dat sluit niet uit dat we
nog een laatste opstoot kunnen krijgen
in de loop van het najaar of zelfs nog
begin volgend jaar. Precies nadat bij-
voorbeeld een eerste renteverhoging
werd verwerkt. Maar dat zal eerder
een mooi verkoop- dan een nieuw aan-
koopmoment zijn. Want de tendens
voor 2016-2018 lijkt voor de Verenigde
Staten toch eerder dalend te zijn.

In afwachting en zolang Wall Street
nog standhoudt, is er nog ruimte voor
een verder herstel op de Europese
beurzen. In de aandelenstrategie mag
de focus dus op Europa gericht blijven.
Na een fantastische start in de eerste
vier maanden zorgde Griekenland
andermaal voor de ontnuchtering. De
combinatie van gemiddeld stevige
halfjaarresultaten en het derde red-
dingsplan voor Griekenland biedt een
basis voor de verdere opmars van de
Europese aandelenmarkten, tot boven
de niveaus die we in april-mei hebben
gezien. We mikken dan ook nog op
een Eurostoxx50-index van 4000 pun-
ten (vandaag rond 3650) voor het einde
van het jaar.

Actieve opvolging
De opkomende landen blijven het

moeilijk hebben. Daarvoor weegt de
Chinese groeivertraging tot nader
order nog altijd te zwaar. De grond-
stoffenprijzen (van aluminium over
olie tot zink) hebben daaronder te
lijden. Na een aantal betere maanden
kregen we in de zomermaand juli 
– met een dunnere handel – een
nieuwe tik, waarbij vaak vorige
bodems werden weggeslagen. Dat
kondigt meestal een periode met
hoge volatiliteit aan. Die hoge
beweeglijkheid zal een actieve opvol-
ging vergen.

Voor een aantal opkomende mark-
ten, zoals Brazilië, en ook de edel -
metalen (goud, zilver, platina) sugge-
reren de onderliggende indicatoren
dat die volatiliteit in de komende
maanden tot een meerjarenbodem kan
leiden. Het pessimisme rond die mark-
ten scheert in elk geval hoge toppen.
Dat is een absolute noodzaak om een
bodem voor vele jaren te kunnen vor-
men. 

Dat pessimisme zal in die laatste
dolle rit naar de bodem nog zwartgal-
liger worden en aanleiding geven tot
paniekverkopen. Daarna kan de
fameuze muur der zorgen worden
beklommen. Voor olie en andere meta-
len zal dat wellicht pas volgend jaar
of uiterlijk in 2017 gebeuren, want daar
werd de terugval pas recenter ingezet
en zal het zoeken naar een nieuw
marktevenwicht wat meer tijd in
beslag nemen. �
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Naar jaarlijkse gewoonte maken we er, naar aanleiding van 15 augustus (Onze-Lieve-
Vrouw-Hemelvaart), een verlengd weekend van. Er verschijnt aanstaande vrijdag dan
ook geen nummer en er is ook geen advieslijn. We wensen u een fijn weekend.
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Het resultatenseizoen in Europa
draait nog altijd op volle toe-
ren. De overwegende tendens

is positief, maar er zijn ook dissonante
klanken. De omzet bij Fagron bleef
onverwachts fors onder de gemid-
delde analistenschatting en bezorgde
de aandeelhouders een serieuze kater.
Het aandeel verloor in enkele dagen
een kwart van zijn waarde. We willen
dit even laten bezinken en komen
hierop in het volgende nummer terug
met een uitgebreide bijdrage.

DSM: in lijn van verwachtingen
Een neutrale koersreactie kregen we

op de cijfers over het tweede kwartaal
van de portefeuillewaarde DSM. De
resultaten lagen dan ook in de lijn van
de analistenconsensus. De bedrijfstop
bevestigde de verwachting dat de
bedrijfskasstroom (ebitda) dit jaar
hoger zal liggen dan vorig jaar. Al is
dat op de eerste plaats te danken de
sterke dollar (USD) en ondanks de
daling van de vitamine E-activiteiten
met 80 à 90 miljoen EUR, waar de prij-
zen al geruime tijd onder druk staan. 

Beleggers kijken echter vooral uit
naar de strategie-update later dit jaar.
Het management onder leiding van
CEO Feike Sijbesma staat onder druk

van activisten zoals Third Point LLC
om tot een opsplitsing van de ven-
nootschap te komen, met enerzijds de
Nutrition-activiteiten met hoge marges
en anderzijds Performance Materials,
waar de marges beduidend lager lig-
gen. Die opsplitsing moet de waarde
opdrijven, met op de achtergrond ook
de overnamespeculatie, waarbij vooral
het Duitse Evonik als koper naar voren
wordt geschoven. 

De omzet bereikte in het tweede tri-
mester 1,97 miljard EUR, een toename
met 12% tegenover het eerste semester
2014, in lijn met de analistenverwach-
ting van 1,96 miljard EUR. De bedrijfs-

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index (**)

Fagron gaat onderuit

Sinds 1/1/2015 Sinds 1/1/2014
+5,1% +8,8%

+10,7% +16,8%

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

Aankoop: -
Verkoop: -
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kasstroom (ebitda) is in de periode
april-juni met 6% toegenomen, tot 279
miljoen EUR (analistenconsensus 273
miljoen EUR). We denken dat we dit
jaar het beste van het aandeel nog niet
gezien hebben. Het advies blijft dan
ook koopwaardig (rating 1A). 

First Quantum Minerals: 
weer Zambia

First Quantum Minerals blijft bin-
nen de kopersector het strafste groei-
verhaal, maar het is geen rechte lijn
naar boven. Naast de dalende koper-
prijs zijn er ook opnieuw problemen
in Zambia. Begin dit jaar was er de
hele kwestie rond hogere royalty’s op
openluchtmijnbouw. Nu heeft de
Zambiaanse staatsmaatschappij Zesco
de elektriciteitsaanvoer richting mijn-
bouwindustrie met 25 à 30% moeten
terugschroeven. First Quantum is in
Zambia actief met de Kansanshi-open-
luchtmijn (koper en goud), de grootste
kopermijn van Afrika en de belang-

rijkste mijn van de groep (ruim 260.000
ton koper in 2014). Eind vorig jaar ging
ook de Sentinel-kopermijn open, met
een verhoopte jaarproductie van
150.000 tot 175.000 ton. 

First Quantum kiest nu volop voor
Kansashi en legt de productie in Sen-
tinel voorlopig stil. Bovendien vielen
de vergelijkbare kwartaalcijfers met
18 miljoen USD winst of 0,03 USD per
aandeel tegen. Tegen 0,5 keer de ver-
wachte boekwaarde zit er heel veel

slecht nieuws in de koers verrekend
en wordt dit groeiverhaal op langere

termijn door de markt ondergewaar-
deerd (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: resultaten in de lijn van de
verwachtingen; weldra bespreking
(update) 

� Barco:meevallende halfjaarcijfers
� Bolloré: belang Vivendi verhoogd tot
14,5%; degelijke cijfers Q1

� CMB: cijfers in lijn; koers pikt herstel
Baltic Dry Index op 

� Cosan: resultaten Q2 op 12 augustus
� DSM: cijfers in lijn van de verwachtingen
(zie boven)

� LafargeHolcim: tegenvallende cijfers Q2
� SABMiller: omzet Q1 bleef onder de
verwachtingen; weldra bespreking 

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

� Peabody Energy: aandeel overdreven
afgestraft, positie aangevuld (update) 

� PNE Wind: cijfers Q2 op 10 augustus
� Uranium Participation: onderwaardering;
koersherstel verwacht

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

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

� First Quantum Minerals: erg
tegenvallende resultaten voor Q2 (zie
boven)

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

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

� Umicore:meevallende halfjaarcijfers;
lichte verhoging prognose; weldra
bespreking 

� Vale: resultaten Q2 boven
verwachtingen; koers toch op bodempeil
(update) 

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

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

� Suedzucker: koers blijft op peil ondanks
moeilijke periode 

� Syngenta:management blijft bod
Monsanto afwijzen; mogelijk tegenbod
BASF (update) 

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

� Wilmar International: 18% winstgroei in
Q2; weldra bespreking (update) 

Vergrijzing
� Ablynx: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille; fase II-studie ALX-
0061 voor lupus opgestart (update)

� Bone Therapeutics: eindelijk positief
klinisch nieuws

� Fagron: omzet in Q2 ver onder
verwachtingen met zware koersval;
weldra bespreking (update)

� GlaxoSmithKline: Q2 was meevaller 
� MDxHealth: kapitaalverhoging
doorgevoerd

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

(**): 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)

HET BESTE VAN DSM 
HEBBEN WE DIT JAAR 

NOG NIET GEZIEN.



VERPAKKING

Ontex

Het Oost-Vlaamse Ontex, opge-
richt door de familie Van Mal-
deren, was tussen 1998 en 2003

al beursgenoteerd en keerde in juni
2014 terug naar de beursvloer. En wat
voor een terugkeer! In iets meer dan
een jaar tijd klom de koers met 55%
(IPO-prijs 18 EUR), waardoor de
beurswaarde richting 2 miljard EUR
steeg. Net niet voldoende om binnen
het jaar na de herintroductie al een
zitje in de Bel-20-index te verwerven.
Het lijkt echter maar uitstel. Eerder
dit jaar raakte ook nog bekend dat de
holding GBL intussen al een belang
van 7,4% heeft opgebouwd in de
wereldwijde producent van persoon-
lijke hygiëne-oplossingen. 

De beursgang heeft ook geholpen
om de stevige schuldenlast af te bou-
wen. Eind 2013 bedroeg die nog afge-
rond 850 miljoen EUR. Op 30 juni van
dit jaar was dat nog 505 miljoen EUR
of een afname met 40%. Omzetgroei
is er het voorbije decennium steeds
gebleven. Tussen 2003 en 2013 is het
zakencijfer afgerond verdubbeld van
750 miljoen naar 1,5 miljard EUR. Dat
betekent een gemiddelde jaarlijkse
omzetgroei van 7,2%. De halfjaarcijfers
2015 bevestigen min of meer dat groei-
pad met 5,3% omzetgroei, tot 853 mil-
joen EUR. 

Ontex is een toonaangevende pro-

ducent van oplossingen voor persoon-
lijke hygiëne voor baby’s (luiers), vrou-
wen (tampons) en senioren (inconti-
nentieproducten). Het bedrijf heeft
een sterke focus op West-Europa (66%
van de groepsomzet in eerste jaarhelft),
maar breidt verder uit naar heel
Europa, het Midden-Oosten en Afrika.
In West-Europa beschikt Ontex op
basis van de verkochte volumes over
een benijdenswaardig marktaandeel
in de buurt van 40%. Ontex produceert
op de eerste plaats huismerken voor
Europese distributeurs, maar beschikt
ook steeds meer over een gamma aan
eigen merken zoals Moltex, Canped
en Serenity. Met de tendens het afge-
lopen decennium dat de Ontex-mer-
ken in belang toenemen en dat dit
marktaandeel ook in de buurt van
40% zit. Een gunstige ontwikkeling,
aangezien eigen merken hogere mar-
ges genereren. 

Wat ook wel veranderd is ten
opzichte van tien jaar geleden, is de
verdeling van de productgroepen.
Babyhygiëne blijft wel met 53% van
het zakencijfer in het eerste semester
van 2015 de belangrijkste groep, maar
de groei van incontinentieproducten
tot 33% van de jaaromzet is toch wel
opmerkelijk. Het resterende percen-
tage is voor de vrouwelijke hygiëne.
Het grootste groeipotentieel voor de
omzet ligt echter bij incontinentie,
gezien de problematiek van de ver-
grijzing in West-Europa en de groei-
ende aanvaarding van zulke produc-
ten. Een andere groeipool wordt
gevormd door het toenemende
gebruik van hygiënische wegwerp-
producten in de opkomende landen. 

In het eerste halfjaar werd de ren-
dabiliteit verder verbeterd tot een
recurrente bedrijfskasstroom(rebitda)-
marge van 12,9% (+ 0,7%; 70 basis-
punten). Tegen 17,5 keer de verwachte
winst 2015 en een verwachte verhou-
ding tussen de ondernemingswaarde
(ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda)
van 11,5 voor 2015 is het aandeel echter
niet meer goedkoop. �

Conclusie
Ontex kon andermaal aan de ver-

wachtingen voldoen en bevestigt zijn
statuut van groeiwaarde, maar de cij-
fers blonken niet voldoende uit om
ons tot een adviesverhoging te kunnen
verleiden. Bovendien stagneert de
koers sinds onze adviesverlaging. 

4

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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TELECOM

Proximus

De nationale netwerkoperator
doet het al een aantal kwar -
talen beter op operationeel

vlak. Dat werd extra in de verf gezet
door de naamsverandering naar Proxi-
mus. Daarmee wil CEO Dominique
Leroy de erfenis van haar veelbespro-
ken voorganger Didier Bellens zo snel
mogelijk achter zich laten. Het boek-
jaar 2015 was al goed ingezet en dat
werd bevestigd door een sterk tweede
kwartaal. Eerder dit jaar liet Proximus
nog de vooruitzichten voor de omzet
en bedrijfskasstroom (ebitda) onge-
wijzigd, maar nu werden ze dan toch
opwaarts bijgesteld. De telecomope-
rator gaat nu uit van een omzetstijging
met 2%. De ebitda zal dit jaar met 
3 tot 5% toenemen. 

Proximus profileert zich, in tegen-
stelling tot Telenet, niet als een aan-
bieder van content, maar werkt daar-
voor samen met partners. Zo komt er
bijvoorbeeld een nieuw toestel, de
Swipebox, die inhoud die op een
mobiel toestel staat op het televisie-
scherm kan laten zien. Op die manier
kan bijvoorbeeld inhoud van Youtube
en Facebook de weg naar het grote
scherm vinden. Proximus werkt ook
samen met streamingaanbieders als
Netflix. 

Proximus zal dus een jaar eerder dan
verwacht weer met groei kunnen aan-

knopen. De onderliggende groeps-
omzet klom tussen april en juni met
1,5%, tot 1,51 miljard USD. De consu-
mentenafdeling deed het relatief
gezien beter, met een omzetgroei van
bijna 4% en een ebitda-groei van 4,6%.
In de bedrijfsafdeling, waar de omzet
stabiliseerde en de ebitda licht daalde,
is er wel nog een progressiemarge aan-
wezig. De ebitda op groepsniveau
ging met 4,3% vooruit, tot 450 miljoen
EUR. Opvallend: de stijging van 19
miljoen USD van de ebitda is voor
bijna twee derden te danken aan car-
rierdivisie BICS, dat internationaal
telefoon- en dataverkeer voor bedrij-
ven afhandelt. Op dit moment speelt
de goedkope euro (EUR) in de kaart
van BICS en dit was ook al in het eerste
kwartaal het geval. 

De ebitda marge klom naar 29,9%,
tegenover 29,1% een jaar eerder. Ook
de nettowinst (145 miljoen EUR) lag

boven de consensusprognose. De vrije
kasstroom daalde met bijna een kwart
naar 207 miljoen EUR. Deze afname
valt toe te schrijven aan hogere inves-
teringen, onder meer in het verbeteren
van het 4G-netwerk. 

Rond Proximus hangen ook perma-
nent twee hete hangijzers die periodiek
op het voorplan komen. Een eerste is
de mogelijke (gedeeltelijke) verkoop
van de overheidsparticipatie van
53,5%. Daarrond is het al enige tijd
opvallend stil en we verwachten op
korte termijn ook geen doorbraak. Een
ander element is de consolidatiegolf
in de sector. Na de verkoop aan Tele-
net van dochter Base werd de Neder-
landse telecomoperator KPN als over-
nemer van Proximus naar voren
geschoven. Maar ondanks openlijke
toenadering in de pers kwam het nog
niet tot een overeenkomst. Het lijdt
geen twijfel dat de versnipperde Euro-
pese telecomsector op termijn dezelfde
weg zal opgaan als die in de Verenigde
Staten, waar nog maar een paar grote
bedrijven overblijven. �

Conclusie
Investeerders anticiperen al geruime

tijd op betere operationele resultaten,
vandaar dat het aandeel nu 40% hoger
noteert dan twaalf maanden geleden
en zelfs ruim dubbel zo hoog als twee
jaar geleden. Proximus noteerde lange
tijd met een korting tegenover de sec-
torgenoten maar die is nu omgezet in
een premie. 

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A
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ENERGIE

Royal Dutch Shell

De olieprijs staat opnieuw onder
druk. De oliereuzen maken
zich daarom allemaal op voor

een langdurige periode van lage olie-
prijzen, waarbij fors in de uitgaven
wordt gesnoeid. Ook Royal Dutch
Shell hield tot nog toe vast aan een
langetermijnolieprijs van 70 tot 110
USD per vat en alle nieuwe projecten
werden op die basis beoordeeld. De
groep stapt daar nu van af en ziet de
nieuwe economische realiteit onder
ogen. Shell plant dit jaar ongeveer 
30 miljard USD aan kapitaaluitgaven,
een vijfde minder dan een jaar geleden.
Aansluitend bij het lopende bespa-
ringsprogramma van 4 miljard USD
werden bij de publicatie van de kwar-
taalresultaten ook 6500 ontslagen aan-
gekondigd. 

Dat neemt niet weg dat er geen
ruimte meer is voor nieuwe projecten.
De meest in het oog springende trans-
actie was de aangekondigde overname
van de Britse sectorgenoot BG Group
eerder dit jaar. De transactie zal zowel
in liquiditeiten als in aandelen plaats-
vinden en heeft op dit moment een
geschatte waarde van ongeveer 70
miljard USD. BG Group staat vooral
sterk op het vlak van LNG (Liquified
Natural Gas) of vloeibaar aardgas,
waarin het wereldwijd de derde speler
is. Daarnaast heeft BG grote belangen

in Brazilië, waar het over veel diep-
zee-olievoorraden beschikt en ook gas-
voorraden in Australië. 

Als de transactie door de aandeel-
houders en de mededingingsautori-
teiten wordt goedgekeurd, kan ze in
principe begin volgend jaar worden
afgerond. Investeerders waren echter
moeilijk te overtuigen van de trans-
actie en stuurden het aandeel 15%
lager. Daarom startte het management
een charmeoffensief en haalde het alles
uit de kast om de aandeelhouders over
de streep te trekken. Het dividend
wordt gegarandeerd voor de komende
zes kwartalen en zal wellicht nog wor-
den verhoogd. Bovendien wil Shell in
2017 ook starten met een nieuw pro-
gramma van aandeleninkoop. Daarbij
zal tot en met het jaar 2020 voor min-
stens 25 miljard USD aan eigen aan-
delen worden ingekocht. De kasstro-
men volstaan op dit moment niet om

het dividend te betalen, maar Shell
heeft nog ruimte om de schuldgraad
te verhogen. 

In het tweede kwartaal daalde de
operationele kasstroom tot 6,1 miljard
USD, tegenover nog 8,6 miljard USD
een jaar eerder. Deze kasstroom zal
weer toenemen wanneer de overname
van BG is afgerond. Shell beschikte
na de eerste jaarhelft over 27 miljard
USD in liquiditeiten en een totale
schuld van 52,9 miljard USD. De
gecombineerde groep zal in de periode
2016 tot 2018 bovendien nog voor
ongeveer 30 miljard USD aan niet-
kernactiva verkopen. In vergelijking
met de concurrentie hield de netto-
winst in het tweede kwartaal (3,4 mil-
jard USD) beter dan verwacht stand.
Upstream was er een daling van de
operationele winst van 4,7 naar 1 mil-
jard USD, maar door hogere raffina-
gemarges steeg de winst bij de down-
stream-activiteiten van 1,3 naar 3 mil-
jard USD. �

Conclusie
Shell presteerde sinds de aankondi-

ging van de overname ondermaats,
maar dat werd na de beter dan ver-
wachte kwartaalresultaten gecom-
penseerd. De omstandigheden in de
energiesector blijven moeilijk, maar
het groeipotentieel in gas, gekoppeld
aan het hoge rendement (6%) en de
lage waardering (1 keer de boek-
waarde), maken van Shell wel een
interessant aandeel.

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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GRONDSTOFFEN

Freeport-Mcmoran

Boven op de algemene daling
van de grondstoffenwaarden
door de twijfels over de Chi-

nese groei, kreeg Freeport-Mcmoran
(ticker FCX) een bijkomend verlies
aangesmeerd na de publicatie van de
cijfers over het tweede kwartaal. Beleg-
gers misten een allesomvattend plan
om de crisis aan te pakken. Dat plan
kwam er enkele dagen later wel, zodat
de koers daarop de 10% extra koers-
daling kon recupereren. FCX was
jarenlang uitsluitend op metalen gefo-
cust, op de eerste plaats koper en goud.
Maar in 2013 was er de omstreden
overname ter waarde van 9 miljard
USD van Plains Explorations, waar-
door de groep weer actief werd in de
Amerikaanse olie- en gassector. In de
eerste jaarhelft werden 25,6 miljoen
vaten olie-equivalent geproduceerd
of omgerekend 142.000 vaten per dag. 

FCX blijft op de eerste plaats de
grootste onafhankelijke, beursgeno-
teerde koperspeler ter wereld. Met in
het eerste semester van 2015 een ver-
kocht volume van 1,9 miljard pound
koper. Die koperprijs is echter in vier
jaar tijd gehalveerd. Het mag dan ook
niet verbazen dat de koers met 80%
is teruggevallen, van bijna 60 USD
begin 2011. Verder is Freeport een res-
pectabele goudproducent, met een
productiecijfer in de eerste jaarhelft

van 0,63 miljoen ounce. Bijkomend is
FCX ook met 49 miljoen pound in het
eerste semester de grootste producent
ter wereld van molybdeen (cruciaal
metaal om staal sterker, corrosiebe-
stendiger en beter bestand tegen tem-
peratuurschommelingen te maken). 

Een van de belangrijkste troeven van
FCX is de fraaie geografische sprei-
ding, met activiteiten op vier conti-
nenten. De Amerikaanse groep met
hoofdzetel in Phoenix, Arizona
beschikt in de Verenigde Staten over
zeven kopermijnen en één specifieke
molybdeenmijn (Henderson in Colo-
rado). In Latijns-Amerika heeft FCX
twee kopermijnen, Cerro Verde in
Peru en El Abra in Chili. In Azië zijn
alle activiteiten geconcentreerd in
Indonesië. Het Grasberg-project is een
mijnbouwcomplex van absoluut
wereldformaat. Grasberg omvat de
grootste koper- en goudreserve ter

wereld. Grasberg levert ook haast de
volledige goudproductie. In Afrika is
de productie nog maar enkele jaren
geleden opgestart met het Tenke Fun-
gurume-project in Congo. Verder is
er een beperkte kobaltproductie. Voor
dit jaar mikt de groep op een stijgende
koperproductie van 4,2 miljard pound,
een iets hogere goudproductie van 1,3
miljoen ounce goud en een stabiele
productie van 93 miljoen pound
molybdeen. 

De olie- en gasproductie zou dit jaar
lager uitvallen, want er wordt gemikt
op 52,3 miljoen vaten olie-equivalen-
ten. Het tweede kwartaal was erg
zwak. Zelfs zonder de 2,0 miljard USD
afschrijvingen lag de 0,14 USD winst
per aandeel een heel stuk onder de
0,46 USD uit het tweede trimester van
2014. De omzet liep bijna 20% terug,
tot 4,25 miljard USD. �

Conclusie
De nieuwe koersklap heeft Freeport-

McMoRan nu wel erg goedkoop
gemaakt, tegen 0,8 keer de boek-
waarde, 0,6 keer de omzet en 7 keer de
verwachte verhouding ondernemings-
waarde (ev) tegenover de bedrijfskas-
stroom (ebitda). Het zal nog wel even
duren voor we een substantieel koers-
herstel zien, maar vanuit een perspec-
tief van drie tot vijf jaar een serieuze
kanshebber. Na uitbodeming bekijken
we een opname in de Inside Selectie. 

Wereldaandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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Het is uiterst vervelend als je iets
hebt aangekondigd dat je niet
kunt of wilt toepassen. In zo’n

schuitje zitten de voorzitters van de
Britse en de Amerikaanse centrale bank.
Ze hadden allebei een verhoging van
de rentetarieven aangekondigd voor
volgende maand. Wel moest de econo-
mie duurzaam aantrekken. Tot op
heden is daarvan weinig te zien, hoewel
beide regeringen al maanden verkon-
digen dat hun land uit de crisis is
geraakt. Een renteverhoging doorvoe-
ren als de conjunctuur slabakt, is vragen
om moeilijkheden. En, toegegeven, het
interventie-arsenaal van de centrale
banken raakt uitgeput. Het probleem
hangt niet langer af van een heropflak-
kering van de conjunctuur, maar van
een drastische vermindering van de
waardeloze verbintenissen die opge-
stapeld zitten op de rekeningen van de
banken. Sinds de crisis woedt, werd op
dit domein weinig vooruitgang geboekt. 

Indekking met swaps
Financiële verrichtingen moeten ver-

zekerd zijn, zeker in onzekere tijden.
Daarvoor dienen verzekeringsmaat-
schappijen. Maar met de komst van
afgeleide producten wordt minder en
minder een beroep op hen gedaan. Ban-
ken en andere speculatief aangelegde
fondsen fungeren meer en meer als ver-
zekeraars voor financiële transacties.
De systemen die ze gebruiken, stoelen

allemaal op afgeleide producten die ze
in bepaalde vormen en hoeveelheden
gieten, afhankelijk van wat hun hoog-
gesofisticeerde programma’s vertellen.
Dat die producten geenszins de risico’s
dekken, weten we sinds het uitbreken
van de crisis. Om zich in te dekken tegen
onstuimige renteontwikkelingen
gebruiken de meeste investeerders
swaps. Dat zijn ruilcontracten waarbij
de ene partij de verplichtingen van de
andere overneemt en vice versa. Banken
fungeren meestal als bemiddelaar. Zij
hebben dan ook de contracten zo veel
mogelijk gestandaardiseerd, zodat ze
vrij verhandelbaar werden. Natuurlijk
moet elke partij betrokken in zo’n con-
tract de middelen bezitten om het hoofd
te bieden aan zijn deel van de verbin-
tenissen. Maar hoe kun je met zekerheid
weten dat elke partij betrouwbaar is,
vooral als je zulke contracten begint te
verhandelen op een markt? Zodra een
van de betrokken partijen in gebreke
blijkt, hoeven de andere niet langer in
te staan voor hun deel van de verplich-
tingen. De oorspronkelijke dekking ver-
dwijnt zo ogenblikkelijk.

Risico’s met renteverhogingen
Dit zijn geen nieuwe feiten. Iedereen

beseft de risico’s. Het was daarom niet
verwonderlijk dat de meeste banken
die swaps uitbrengen sinds vorige
week hun tegemoetkomingen drastisch
hebben verlaagd. De meeste onder hen

willen niet langer verbintenissen afslui-
ten met al dan niet speculatieve fondsen
gespecialiseerd in grondstoffen. Met
de gestage prijsdaling van de grond-
stoffen neemt het risico van een inge-
brekestelling alsmaar toe. De banken
willen dat niet dragen.

Stel nu even voor dat de centrale ban-
ken in zo’n omstandigheid beslissen
hun rentetarieven op te trekken.
Wetend dat de waardering van al die
afgeleide producten en structuren deels
van de rentestand afhangt, zou een ver-
hoging van het tarief onmiddellijk
gevolgen hebben en de betrokken par-
tijen ertoe verplichten bijkomende
waarborgen te storten. De kans is klein
dat ze nog over voldoende financiële
activa beschikken om hun verplichtin-
gen verder te dekken. Het gaat om een
markt die meer dan 500.000 miljard
dollar (USD) groot is.

Te weinig bankkredieten
De centrale banken zitten met een

ander probleem opgezadeld. Hun gulle
gelddistributie heeft niet tot spectacu-
laire resultaten geleid. Oorspronkelijk
was de monetaire expansie bedoeld
om de banken liquiditeiten te verschaf-
fen waarmee ze kredieten konden ver-
lenen en, op die manier, de economi-
sche groei helpen bevorderen. Bank-
kredieten maken op monetair vlak deel
uit van de zogenaamde M3, terwijl de
monetaire expansie onder M2 vermeld
staat. Het opvallende nu is dat in de
meeste landen M3 nauwelijks groeit,
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zelfs krimpt, tegenover M2. Wetend
dat M2 in M3 vervat zit, betekent dat
dat het bankkrediet hoegenaamd niet
verruimt, dus dat de banken totaal iets
anders aanvangen met het geld dat ze
van de centrale banken ontvangen.

Nu moeten de banken financiële
activa afstaan aan de centrale bank om
dat geld te bemachtigen. Er heerst
krapte op de markt om papier in te
zamelen dat hiervoor in aanmerking
kan komen. Centrale banken hebben
dan ook prompt de lijst van het papier
dat ze aanvaarden verruimd. Binnen-
kort zullen de banken obligaties waar-
van de aflossing gekoppeld is aan die
van andere financiële verbintenissen
mogen afstaan. We herinneren ons dat
precies dergelijke obligaties, gekoppeld
aan waardeloze hypotheekleningen,
de huidige crisis hebben helpen ver-
spreiden. De nieuwe trend is vandaag
obligaties gedekt door achterstallige
facturen. Via gesofistikeerde compu-
terprogramma’s kunnen banken der-
gelijke facturen inzamelen van, bijvoor-
beeld, factoringmaatschappijen, en ze
zodanig verpakken dat de obligatie
zelf de hoogste rating bekomt. De
monetaire expansie creëert dus nieuwe
zeepbellen!
Lichte verstrakking

Het grote publiek is weinig op de
hoogte van alles wat achter schermen
plaatsvindt. Maar het feit alleen dat de
markten vrij onrustig ontwikkelen tij-
dens de vakantieperiode, is een teken

dat er van alles op til is. De renteschalen
bewegen nauwelijks, maar als ze bewe-
gen, is het meestal opwaarts, met een
lichte verstrakking. De schommeling
bedraagt zelden meer dan 10 basispun-
ten (0,1%). Het is een uiting van de
zenuwachtigheid waarmee de inves-
teerders kampen. Achter die geringe
bewegingen schuilen niettemin grote
verschuivingen. Het gaat meestal om
wisselwerkingen: wat aantrok in de
week, speelde het de week nadien
kwijt. Zo veerden de Griekse obligaties
puik op in alle munten, terwijl de Euro-
pese soevereine emittenten overal ter-
rein verloren, tot zelfs meer dan 6%.
Het rommelpapier trok vorige week
opnieuw aan, terwijl alles wat iets te
maken had met grondstoffen, van de
ontginning tot de verwerking ervan,
heel wat pluimen verloor. Tot ze alle-
maal van richting zullen veranderen,
zomaar.

Sterkere dollar
Op de wisselmarkt hield de dollar

(USD) goed stand, en dat dankzij het
voordelige renteverschil tegenover de
andere munten. Hij verstevigde 0,2%
tegenover de euro (EUR). Het pond
(GBP) gaf 0,1% af, evenveel als de yen
(JPY). Opvallend was de duik van de
Zwitserse frank (CHF) die 1,6% ach-
teruitboerde. De grondstoffenmunten
gaven een verdeeld beeld. De verliezers
heetten roebel (RUB) -4,8%, real (BRL)
-4,2%, en Australische dollar (AUD) 

-2,2%. Anderzijds wist de rand (ZAR)
met 0,2% te herstellen en de Nieuw-
Zeelandse dollar (NZD) met 0,7%.

Ondanks de zomerperiode bleef de
primaire markt actief. Er was echter zo
goed als niets weggelegd voor de kleine
belegger. Geen van de vier uitgiften in
de tabel verdient een aanbeveling. BNP
Paribas Fortis (A2) in Noorse kroon
(NOK) is nog de aantrekkelijkste van
de reeks. Het gaat echter om een klein-
schalige uitgifte met een beperkte ver-
handelbaarheid. Het geboden rende-
ment ligt in lijn met de marktvoorwaar-
den, zonder evenwel uit te schieten. 

De twee KBC Ifima-uitgiften (A) in
USD zijn speculatief. De eerste betaalt
jaarlijks het constante swaptarief op vijf
jaar, zonder dat het ooit lager kan zijn
dan 0%. De lening werd uitgegeven
tegen 101,5%; als dat tarief dicht bij 0%
blijft hangen, zal het rendement negatief
uitkomen, tot minimaal -0,25%. De
tweede uitgifte is de gebruikelijke
gestructureerde: de eerste drie jaar ont-
vangt de houder een jaarlijkse coupon
van 3%, nadien driemaal het verschil
tussen het swaptarief op tien en op twee
jaar, zonder dat het resultaat lager dan
1% of hoger dan 4,5% mag uitkomen.
Het rendement zal dus tussen 1,76%
en 3,43% liggen, wat erg laag is voor
zo’n niet verhandelbaar stuk, dat boven-
dien een bail-inclausule bevat, die KBC
het recht geeft om de aflossing ogen-
blikkelijk te staken in geval van finan-
ciële moeilijkheden. 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
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