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Enerzijds is er een haast onuitput-
telijke geldvoorraad dankzij de
vele monetaire verruimingspro-

gramma’s van de centrale banken,
waaronder onder meer de Europese
Centrale Bank en de Bank of Japan. Dat
zorgt voor historisch lage rentestanden
haast overal in de wereld. Anderzijds
zien we echter dat gezinnen historisch
gezien enorm veel blijven sparen en
bedrijfsleiders weinig investeren. Zij
handelen nog steeds alsof we ons mid-
den een (zware) economische en finan-
ciële crisis bevinden. Het blijft een
bizarre situatie. Zeker als we in ogen-
schouw nemen dat de energie- en
grondstoffenprijzen fors aan het dalen
zijn. Dat laatste betekent dat er extra
ruimte komt in het gezinsbudget en
het verlaagt de productiekosten van
de bedrijven. Spetterende groeicijfers
zien we dezer dagen dan ook haast
nergens.
Zorgen over de hoge staatsschuld,

het behoud van de job, zwak politiek
leiderschap, regelmatige belastingver-
hogingen, besparingen in diverse
domeinen, twijfels over de betaalbaar-
heid van de pensioenen door de ver-
regaande vergrijzing maken consu-
menten erg onzeker over de toekomst.
De huidige generatie is er niet meer
van overtuigd dat de volgende het
(automatisch) beter zal hebben. Ook
bedrijfsleiders zijn hun groeiperspectief
kwijt en hebben het niet meer over een
rooskleurige toekomst. De centrale ban-
kiers hebben de paarden (consumenten
en bedrijfsleiders) wel naar het water
gebracht, maar die paarden drinken er
maar in heel beperkte mate van.

Vertrouwen wekken
De ontbrekende factor waarvoor de

centrale banken niet (alleen) kunnen
zorgen is precies het vertrouwen, het
vertrouwen in een betere toekomst.
Weifelende, inconsequente, besluite-
loze regeringen die structurele her-
vormingen voor zich uit schuiven kun-
nen op weinig steun en begrip rekenen
bij de bevolking. Ze kunnen hun bur-
gers niet overtuigen dat hun maatre-
gelen voor beterschap zullen zorgen.
Het zijn diezelfde twijfelende con-

sumenten en bedrijfsleiders die ook
de rol van spaarders, beleggers en
investeerders op zich nemen. Logisch
dat ze zich ook in die rol gereserveerd
opstellen. Ondanks (quasi) geen ver-
goeding staat er, bijvoorbeeld, in België
maand na maand opnieuw een record-
bedrag op spaarboekjes. Dat bedrag
is intussen al opgelopen tot boven 260
miljard EUR of afgerond 24.000 EUR
per Belg. Niet echt rationeel, maar te
verklaren vanuit een ingeslopen wan-
trouwen. 
Dat betekent wel dat zeker nog

ruimte is voor meer geld richting de
aandelenmarkten. Er is duidelijk een
tendens tot meer aandelenbeleggin-
gen, rechtstreeks en onrechtstreeks
(via aandelenfondsen). Maar het is
zeker geen wildgroei. Het kan heus
nog beter. Het nog minstens 1 jaar aan-
gehouden beleid van maandelijks
opkopen van (staats)obligaties door
de ECB, het milderen van de bespa-
ringsmodus bij de overheden en meer
fiscale stabiliteit, het verbeteren van
de groei,... zijn allemaal elementen die
steeds meer mensen kunnen motive-
ren om (wat) meer geld richting aan-
delen te laten vloeien. Een bijkomende
factor om ervan uit te gaan dat we de
komende tijd nog hoger kunnen op
de Europese beurzen. �
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De cijfers voor het tweede kwar-
taal en het eerste halfjaar beves-
tigen dat Adidas het ergste

achter de rug heeft en dat ‘rampjaar’
2014 geen vervolg krijgt. Maar ander-
zijds ook dat er nog ruimte is voor ver-
betering en hard moet worden
gewerkt om de kloof met Nike te ver-
kleinen. De omzet kwam in het eerste
semester 16,1% hoger uit, op 7,99 mil-
jard EUR. Daar zit natuurlijk ook de
sterke dollar bij. Tegen constante wis-
selkoersen komen we op +7% uit. De
bedrijfswinst (ebit) klom met 13,8%,

tot 596 miljoen EUR. Dat betekent wel
dat de ebit-marge lichtjes van 7,7 naar
7,5% is gedaald. De nettowinst nam
met 14% toe, tot 401 miljoen EUR, in
lijn met de analistenconsensus. 
De Duitse sportartikelengigant blijft

de verkoops- en marketinginspannin-
gen opdrijven en profiteert van de
zwakkere euro/sterkere dollar. Maar
de marges worden gedrukt door de
aanhoudend slechte prestaties van de
golfdivisie TaylorMade. Ook het top-
management heeft het blijkbaar gehad
met de golfafdeling, want samen met

de resultaten werd de mededeling ver-
spreid dat een zakenbank bij de hand
werd genomen om een koper voor
TaylorMade te zoeken. De specialist
in wandelschoenen Rockport is intus-
sen al verkocht. Anderzijds kocht Adi-
das Runtastisc, de Australische pro-
ducent van mobiele apps voor atleten.
Adidas rekent voor dit jaar op circa
5% omzetgroei (‘mid-single-digit’), een
operationele (ebit) marge van 6,5 à 7%
en een groei van de winst met 7 tot
10%. We blijven in het Adidas-aandeel
een verdere herstelkandidaat zien en

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index (**)

Adidas: golf moet eruit

Sinds 1/1/2015 Sinds 1/1/2014
+2,0% +5,4%
+7,6% +13,5%

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

Aankoop: -
Verkoop: we verkopen 75 aandelen SABMiller tegen minimaal 3200 PNC
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zijn verheugd dat men er bij de Bel-
gische holding GBL ook zo over denkt,
want de Frère-holding kocht intussen
een belang van 3% (rating 1A).

SABMiller: iets te weinig
schuim
Biergigant SABMiller wist niet te

overtuigen met de trading update van
het eerste kwartaal voor het boekjaar
2015-’16 (afsluitdatum 31/3). Vooral
Europa en meer specifiek Oost-Europa
viel tegen. De pilsverkoop in Europa
ging in volumetermen met 6% ach-
teruit. Ook in China (-3%) en Noord-
Amerika (-2%) ging het verkochte
biervolume naar beneden. Gelukkig
stond daar een stijging in Afrika (+4%)
en Latijns-Amerika (+5%) tegenover,
zodat het globale omzetcijfer met 3%
vooruit is gegaan. De groep focust
vooral op populaire lokale bieren, van-
daar dat afgerond 200 biermerken bin-
nen de groep zitten, waaronder in
Europa Peroni en Grolsch. 

SABMiller hebben we in de voor-
beeldportefeuille gehouden omdat er
rond het concern wellicht ‘iets’ zal
gebeuren de komende maanden. De
kans dat, bijvoorbeeld, AB InBev een
bod op SABMiller zou lanceren, lijkt
eerder verminderd. Aangezien er
andere opportuniteiten zijn, gaan we
de winst binnenhalen op deze positie
(rating 2A). Het risico dat er toch een
bod komt, moeten we erbij nemen. �

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 lijn met de
verwachtingen; zie hierboven (update) 

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

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

� Cosan: resultaten Q2 
� DSM: cijfers in lijn 
� LafargeHolcim: tegenvallende cijfers Q2,
uitkijken om positie te verhogen (update) 

� SABMiller: omzet Q1 bleef onder de
verwachtingen; verkooplimiet, zie
hierboven (update) 

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

� Peabody Energy: aandeel overdreven
afgestraft, positie aangevuld 

� PNE Wind: cijfers Q2 vielen mee; weldra
bespreking (update)

� Uranium Participation: Japan heeft
eindelijk eerste kernreactor
heropgestart; koersherstel verwacht
(update)

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

Thema goud&metalen
� ArcelorMittal: winstdaling minder sterk
dan verwacht; weldra bespreking 

� First Quantum Minerals: erg
tegenvallende resultaten voor 2de

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

� Silver Wheaton: bovenop daling
zilverprijs ook betwisting met fiscus

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

� Vale: resultaten Q2 boven verwachtingen 

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

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

� Suedzucker: suikerprijs bijzonder laag;
herstel te verwachten (update) 

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

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

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

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

� Bone Therapeutics: eindelijk positief
klinisch nieuws

� Fagron: erg teleurstellend Q2 leidt tot
zware koersval; zie elders (update)

� GlaxoSmithKline: 2de kwartaal was
meevaller; koersherstel (update) 

� 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)

WE HALEN DE WINST 
OP SABMILLER BINNEN.



FARMA

Fagron

Huim een week na de halfjaar-
rapportering van Fagron
noteert het aandeel 40% lager.

De omzet steeg in de eerste jaarhelft
met 16,6%, tot 243,8 miljoen EUR
(+10,3% zonder wisselkoerseffecten).
In het eerste kwartaal bedroeg de toe-
name echter nog respectievelijk 29,8%
en 22,5%. De organische groei -zonder
rekening te houden met overnames-
bedroeg 8,5% en 2,6% zonder wissel-
koerseffecten, tegenover 16,8% en
10,2% in het eerste kwartaal. Het seg-
ment Fagron Essentials -farmaceutische
grondstoffen en apparaten voor
magistrale bereidingen in apotheken-
ontgoochelde zwaar met een omzet-
daling van 2,9%, tot 120,5 miljoen EUR
of 50,6% van de afdeling Fagron (was
60,8% in de eerste helft van 2014).
Enerzijds wordt gesnoeid in het aan-
bod van producten met een lage
marge (geschatte impact van 10 à 15
miljoen EUR op jaarbasis), maar ander-
zijds is er vooral de negatieve impact
van de veranderingen in de terugbe-
talingsvoorwaarden voor magistrale
bereidingen in de VS. De impact werd
door het management tot nog toe
geminimaliseerd, maar de grotere
impact is er nu toch. Naar schatting
20% van de groepsomzet is blootge-
steld aan deze wijzigingen, die in het
tweede kwartaal resulteerden in een

omzetverlies van 4 miljoen EUR. De
prijs per voorschrift daalde van 275
USD naar 180 USD à 200 USD. Het
bedrijf verwacht dat op termijn de
volumes zullen toenemen, dankzij
ObamaCare, maar ook omdat concur-
renten hun activiteiten stopzetten. De
recurrente bedrijfskasstroom (rebitda)
van Essentials daalde met 5,8%, tot
29,8 miljoen EUR (rebitda-marge van
25,5% naar 24,7%). Gelukkig presteer-
den de overige 2 segmenten van
Fagron wel prima. Fagron Trademarks
-producten en concepten voor magis-
trale bereidingen- boekte een omzet-
stijging van 12,7%, tot 25,6 miljoen
EUR (10,7% van het totaal), een toe-
name van de ebitda met 28,1%, tot 9,1
miljoen EUR, en van de rebitda-marge
van 31,3% naar 35,6%. Kroonjuweel
Fagron Compounding Services, omge-
doopt tot Fagron Specialty Pharma Ser-
vices, boekte een omzetgroei van

60,7%, tot 92,2 miljoen EUR (38,7%),
een toename van de ebitda met 59%,
tot 25,7 miljoen EUR en een licht lagere
rebitda-marge (van 28,1% naar 27,8%).
Dit jaar nog worden 2 nieuwe berei-
dingsfaciliteiten in Nederland en de
VS operationeel. Op groepsniveau
steeg de rebitda met 17,9%, tot 65,6
miljoen EUR, of 26,9% rebitda-marge,
tegenover 26,5% op jaarbasis in 2014.
De nettowinst steeg met 2,2%, tot 25
miljoen EUR (0,8 EUR per aandeel).
Ondanks de in juli afgeronde over-
name van AnazaoHealth (jaaromzet
van 30 miljoen USD in 2015) werd de
omzetverwachting voor 2015 van 500
miljoen EUR met een rebitda-marge
van 26% herbevestigd. Het bedrijf
beschikt over 60 miljoen EUR voor
nieuwe overnames, maar door een
verhouding van de nettoschuld tegen-
over de rebitda van 3,21 (dicht bij het
maximum van 3,25) is er weinig
ruimte voor extra schuldcapaciteit. �

Conclusie
De fameuze afstraffing van Fagron

is uiteraard een streep door onze reke-
ning. Het is duidelijk dat het groei-
profiel een knik krijgt, maar we gelo-
ven dat de sterke marktpositie en de
verscherpte focus op Trademarks en
Specialty Services het geknakte beleg-
gersvertrouwen op termijn zullen her-
stellen. We behouden het koopadvies
en onze positie in de voorbeeldporte-
feuille.

4

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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VRIJE TIJD

Pairi Daiza

De jaarcijfers voor het boekjaar
2014-’15 (afsluitdatum 31/3)
van het innovatieve natuur-

park uit het Henegouwse Brugelette
zijn een (zoveelste) ‘grand cru’ gewor-
den. Het sinds 2010 omgedoopte Parc
Paradisio is intussen overal in het land
bekend dankzij de komst van 2 Chi-
nese panda’s, Xinhui en Haohao, en de
(politieke) heisa eromheen. Een
belangrijke attractiepool om de
komende jaren ook buitenlandse dag-
jesmensen (Noord-Fransen, Neder-
landers) aan te trekken (buitenlanders
nu circa 10% van alle bezoekers). Het
veel gelauwerde Pairi Daiza is overi-
gens veel meer dan enkel de 2 panda’s.
Het volledige afgelopen seizoen 2014
mocht het park met 1,39 miljoen een
nieuw recordaantal bezoekers ont-
vangen tussen de paas- en herfstva-
kantie. Dat is een toename met 12%
tegenover 2013 (toen eerste keer boven
1 miljoen). In 10 jaar tijd is het aantal
bezoekers zowat verdrievoudigd. De
ervaring met andere (Europese) par-
ken leerde dat de komst van Chinese
panda’s voor een stijging van de
bezoekersaantallen zorgt. Vaak zelfs
forser dan bij Pairi Daiza. Het ‘panda-
effect’ zien we beter in een omzetklim
van 32%, door de verkoop van flink
wat pandagelinkte gadgets. De 12%
meer bezoekers en de 32%-hogere

omzet op 41,8 miljoen EUR zorgen
voor een stijging van de bedrijfskas-
stroom (ebitda) met 40%, tot 18,8 mil-
joen EUR. Dat is meer dan onze (voor-
zichtige) schatting van 16 à 17 miljoen
EUR. Het betekent ook dat de ebitda-
marge verder is geklommen, van 41
naar 44%. De omzet is in een decen-
nium zowat verdrievoudigd, maar de
ebitda is bijna verzesvoudigd! De
ebitda geeft het best de evolutie bij
Pairi Daiza weer omdat het natuur-
park door een zeer ambitieus inves-
teringsprogramma gaat en bovendien
versneld afschrijft. Hierdoor werd de
winstevolutie de jongste jaren sterk
gedrukt. Dat is voor het boekjaar 2014-
’15 echter niet meer het geval. Vandaar
dat de bedrijfswinst (ebit) en het net-
toresultaat het afgelopen boekjaar wel
‘exponentieel’ zijn gestegen, tot res-
pectievelijk 6,1 en 5,4 miljoen EUR
(3,49 EUR per aandeel). Dit is respec-

tievelijk een toename met 554 en 561%.
Maar het is, zoals al aangegeven,
vooral het gevolg van ‘gedrukte’ cijfers
de boekjaren voordien. En het kan nog
beter de komende jaren. Tot nog toe
is het park 5 maanden per jaar gesloten
(van de herfst- tot paasvakantie), zodat
de tweede jaarhelft vooral kosten zijn.
Richting 2020 zien we mogelijkheden
om het aantal bezoekers tot 2 miljoen
per jaar op te trekken door, bijvoor-
beeld, ook in kerst- en krokusvakantie
de deuren te openen en in andere wee-
kends tussen november en maart (na
de realisatie van ‘Terre du Froid’), met
kans tot overnachten in een hotel. Het
enige wat minder is dan verwacht, is
het feit dat, ondanks de ijzersterke
resultaten, het dividend ongewijzigd
wordt gelaten op 2 EUR bruto per aan-
deel, daar waar we op een stijging met
10% hadden gerekend. Maar tegen
2020 mikken we toch op dividenden
van 3 EUR of meer per aandeel. 

Conclusie
Tegen minder dan 6 keer de verhou-

ding ondernemingswaarde (ev) tegen-
over de bedrijfskasstroom (ebitda)
vinden we dit aandeel aantrekkelijk
gewaardeerd voor de goede huisva-
der/belegger (dividendwaarde), die op
langere termijn belegt. Wel uitkijken
met de beperkte liquiditeit!

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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OPTISCHE INDUSTRIE

Essilor

Essilor is een voorbeeld van een
bedrijf waarbij we met de voor-
beeldportefeuille, ondanks de

hoge waardering, te vroeg zijn uitge-
stapt. De meevallende halfjaarcijfers
2015 drukken ons nog eens met de
neus op de feiten. Deze Franse onder-
neming is de wereldleider in lenzen
(87% van de groepsomzet in de eerste
6 maanden van dit jaar), met sterke
merknamen als Crizal, Varilux en Tran-
sitions. De rest van de omzet komt uit
zonnebrillen, glazen en uitrusting. De
oorsprong van het fusiebedrijf gaat
terug tot 1849 (oprichting Essel). De
start van Silor lag bijna een eeuw later
(1931). De fusie tussen Essel en Silor
tot Essilor dateert al van ruim 40 jaar
geleden. Door het sterke groeiverhaal
wist Essilor eerst een stekje in de
CAC40-index te veroveren, om dan in
juni 2012 zelfs in de Eurostoxx50-index
te worden opgenomen. Essilor kon in
2014 dan ook voor het 22ste jaar op rij
een hoger dividend betalen dan het
jaar voordien. De passie en drijfveer
van in het begin bij het bedrijf is inno-
vatie. Sinds 2011 worden alle innova-
tie-inspanningen gebundeld op 3 loca-
ties: Créteil (hoofdzetel Frankrijk voor
Europa), Dallas (voor VS) en Singapore
(voor Azië). Sinds 2005 neemt Essilor
minstens 70 nieuwe patenten per jaar,
met als resultaat dat zowat de helft

van de groepsomzet komt van pro-
ducten die maximaal 3 jaar op de
markt zijn. Een andere drijvende
kracht in het groeiverhaal is de rol van
consolidator in een zeer gefragmen-
teerde markt. Vooral in de groeilanden
wordt dit marktsegment door tiental-
len en honderden kleine bedrijfjes
bevolkt. In de eerste 7 maanden van
dit jaar is al weer sprake van 9 bedrij-
ven en bedrijfjes die werden overge-
nomen of waarmee een partnership
werd aangegaan. Samen goed voor
bijna 140 miljoen EUR additionele
omzet. Vier daarvan bevinden zich in
de opkomende landen. In het tweede
kwartaal stonden de emerging mar-
kets voor een kwart van de omzet in
lenzen. Het eerste semester levert
opnieuw een omzettoename van
22,6% op (van 2,78 naar 3,41 miljard
EUR), waarvan 4,2% vergelijkbare
omzetgroei en 9,4% omzetgroei bij

constante wisselkoersen. De rest komt
van de acquisities en van betere wis-
selkoersen door de zwakkere euro
(EUR). De groei was het sterkst in
Noord-Amerika (+33%) en het minst
in Europa (+9,5%). Het bedrijfsresul-
taat (ebit) klom met 23,8% (van 526
naar 651 miljoen EUR), wat inhoudt
dat de ebit-marge lichtjes verder
oploopt, van 18,9 naar 19,1%. De net-
towinst steeg met 19,7% (van 325 naar
388 miljoen EUR) of per aandeel van
1,54 naar 1,83 EUR. De bedrijfsleiding
handhaaft de eerder uitgesproken jaar-
prognoses van een omzetgroei bij con-
stante wisselkoersen van 8 à 11%
(13,2% van omzettoename in eerste
halfjaar een gevolg van wisselkoers-
winsten) en minstens 4,5% op verge-
lijkbare basis en een ebit-marge van
minstens 18,8%. �

Conclusie
Het moge duidelijk zijn dat we bij

Essilor voor topkwaliteit moeten
betalen. De waardering is bijzonder
pittig tegen 31,5 keer de verwachte
winst 2015, 4,5 keer de boekwaarde,
4 keer de omzet en 17,5 keer de ver-
wachte verhouding ondernemings-
waarde (ev) ten opzichte van de
bedrijfskasstroom (ebitda). Vandaar
dat we, ondanks de gunstige perspec-
tieven op lange(re) termijn, geen koop-
advies kunnen afgeven. 

Europese aandelen

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

INSIDE BELEGGEN 18 AUGUSTUS 2015
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ENERGIE

Polarcus

De Noorse specialist in seismi-
sche diensten in 3D boekte,
ondanks de moeilijke markt-

omstandigheden, beter dan verwachte
resultaten in het tweede kwartaal. De
omzet bedroeg 91,7 miljoen USD, een
daling met 33% tegenover hetzelfde
kwartaal vorig jaar, maar wel 9% beter
dan verwacht (84,4 miljoen USD) en
13% meer dan in het eerste kwartaal.
De bezettingsgraad van de schepen
was 80% (de Polarcus Nadia is vanaf
april uit de vaart gehaald), tegenover
83% vorig jaar en 81% in het eerste
kwartaal. De forse omzetdaling werd
dan ook vooral veroorzaakt door een
sterke daling van de dagtarieven, die
evenwel hoger lagen dan in het eerste
kwartaal. Na 6 maanden is de omzet
gedaald met 33%, tot 172,8 miljoen
USD. Ondanks het uit de vaart halen
van een aantal schepen blijft de druk
op de dagtarieven hoog, omwille van
de lage vraag naar seismische dien-
sten. Gezien de lastige financiële situ-
atie worden opdrachten in de multi-
clientmarkt (aanmaken van seismo-
grafische databanken om die daarna
te verkopen aan exploratiebedrijven),
die typisch meer werkkapitaal verei-
sen dan specifieke klantopdrachten,
slechts aangenomen mits een groot
gedeelte van de kost geprefinancierd
is door de opdrachtgever (79% prefi-

nanciering in de eerste jaarhelft van
2015, tegenover 51% vorig jaar). De
kostenbesparingen worden verder
verhoogd en zullen op jaarbasis 40
miljoen USD opleveren (35 miljoen
USD voorheen). Hierdoor daalde de
bedrijfskasstroom (ebitda) minder fors
dan de omzet: -23%, tot 38,4 miljoen
USD, tegenover 30,4 miljoen USD ver-
wacht. De ebitda-marge steeg van 36%
naar 42%, en na 6 maanden van 35%
naar 43%. Ter ondersteuning van de
financiële positie verkocht Polarcus
eind juni de multiclientdatabase van
West-Europa en Afrika aan TGS, de
voormalige werkgever van topman
Rod Starr, voor een bedrag van 27,5
miljoen USD. Daarbovenop ontvangt
Polarcus nog een winstdeelname uit
toekomstige verkopen door TGS van
de database. De verkoop gebeurde
wel fors onder de boekwaarde, waar-
door Polarcus in het tweede kwartaal

62,1 miljoen USD eenmalig moest
afschrijven. Polarcus behield de belof-
tevolle database in Australië, eind juni
gewaardeerd op 32,6 miljoen USD.
Samen met een stabiel financieel resul-
taat (-15,2 miljoen USD) leverde dit
een nettoverlies op van 78,3 miljoen
USD of 0,117 USD per aandeel. In de
eerste jaarhelft liep het nettoverlies op
tot 104,7 miljoen USD, tegenover nog
een nettowinst in dezelfde periode
vorig jaar van 10,2 miljoen USD. Het
orderboek bedraagt 195 miljoen USD
(was 230 miljoen USD eind april)
waardoor 80% van de vloot is geboekt
voor de tweede helft van 2015. De
netto financiële schuld eind juni van
629 miljoen USD (was 609 miljoen
USD eind 2014) blijft problematisch.
Daartegenover staat een geschatte
waarde -laatste update van juli 2015-
van de totale vloot van 1,04 miljard
USD, tegenover een boekwaarde van
0,92 miljard USD. �

Conclusie
Het aandeel van Polarcus zakt,

ondanks de naar omstandigheden
goede resultaten, steeds verder weg.
Dat heeft alles te maken met de hoge
schuldpositie en de aanhoudende
daling van de olieprijs. De activa zijn
50% meer waard dan de onderne-
mingswaarde, maar omwille van het
toenemende risico op een faillissement
mag u slechts een beperkte positie aan-
houden. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: hoog
Rating: 1C
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Om deel uit te maken van de
muntkorf gehanteerd door het
Internationaal Monetair Fonds

(IMF) moet de waarde van een munt
door marktomstandigheden bepaald
worden. China verlangt al een hele
tijd dat zijn yuan (CNY) opgenomen
wordt in de korf van het Speciaal Trek-
kingsrecht (STR). Tot op heden bleef
het IMF halsstarrig weigeren, precies
omdat de CNY door de Chinese cen-
trale bank beheerd wordt.

De Chinese centrale bank bepaalt
dagelijks de richtkoers van de CNY
tegenover de dollar (USD) een kwar-
tier voor de markt opengaat. Banken
en andere makelaars mogen de CNY
vrij laten schommelen binnen een
marge van 2 % langs weerskanten van
de richtkoers. Sinds verschillende
maanden bengelt de CNY steeds in
het onderste gedeelte van de band,
dicht bij zijn onderste limietkoers. Tot
vorige maandag paste de centrale
bank de richtkoers langzaam neer-
waarts aan om de verdere daling,
gewild door de markt, tegemoet te
komen. Toen bleek niemand zich hier-
over zorgen te maken. Wel klaagden
de Amerikanen over de stelselmatige
onderwaardering van de CNY. Maar
daaraan stoorden de Chinese autori-
teiten zich niet. Nu nog altijd niet.

Tegemoetkoming aan IMFVorige

maandag wijzigde de Chinese centrale
bank haar werkwijze om beter tege-
moet te komen aan de eisen van het
IMF. Tegen december van dit jaar
moet het IMF immers de samenstelling
van de korf ter bepaling van de
waarde van het STR aanpassen, iets
dat statutair om de 5 jaar gebeurt.
Vanaf nu zal de centrale bank haar
richtkoers afleiden uit de slotkoers
van de dag voordien. De schomme-
lingsmarges blijven echter gehand-
haafd. Het IMF apprecieerde de aan-
passing.

De slotkoers van de vrijdag voordien
lag 1,9 % lager dan de toenmalige
richtkoers. De aanpassing de maandag
erop was dus hoegenaamd geen deva-
luatie stricto sensu, maar een gewone
aanpassing aan de marktomstandig-
heden. Niemand had echter verwacht
dat de Chinese centrale bank op die
manier en zonder verwittiging zou
optreden. Snel verspreidden de groot-
ste Westerse persagentschappen aller-
hande onheilspellende berichten over
de koersdaling. Ze zaaiden paniek.

Een wisselkoers is de prijs die een
partij met een andere overeenkomt,

in casu een Chinese en een Ameri-
kaanse bank. Als die koers daalt, dan
zijn beide partijen daarvoor verant-
woordelijk. Men mag veronderstellen
dat ze allebei akkoord gaan met de
ontwikkeling ervan, welke de onder-
liggende redenen ook mogen zijn. Dat
vanuit het Westen de financiële
onevenwichtigheden worden aange-
haald waarmee China momenteel
kampt, is niet verwonderlijk. Zuiver
macro-economisch houdt die stelling
echter geen steek.

Een land dat over een torenhoge han-
delsoverschot beschikt en dat op reus-
achtige wisselreserves zit, heeft geen
enkele reden om de waarde van zijn
munt te devalueren. Integendeel. De
Amerikanen die al jaren beweren dat
de Chinese munt ondergewaardeerd
is, hebben hier ontegensprekelijk een
punt. Waarom blijven hun banken
dan al maanden de CNY onder neer-
waartse druk zetten? Voor China wor-
den de economische vooruitzichten
echter gunstiger naarmate de CNY
langer aan de USD gekoppeld blijft.
Het grootste deel van de internationale
handelsverrichtingen verloopt immers
in USD en met het handhaven van een
vaste koppeling vermijdt het land alle
wisselrisico’s. China had geen reden
om zijn munt te devalueren.

Nieuwe wisselkoersoorlog
Door de gezaaide paniek is de munt

blijven zakken, wat tot een verdere
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Klap voor yuan

WE ZAGEN EEN ALGEMENE
DALING VAN DE RENTECUR-
VEN OVER DE HELE WERELD 
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daling van de richtkoers leidde. De
Chinese centrale bank moest tussen-
komen om de gemoederen tot bedaren
te brengen. Voorlopig met succes. De
CNY speelde niettemin 4,8 % kwijt
tegenover de euro (EUR) en 2,7 %
tegenover de USD. Het zal even duren
voor een nieuw evenwicht gevonden
wordt. Wat niet zonder gevolgen is
voor de wereldeconomie.

Door de onverwachte bewegingen
kwamen andere munten onder druk.
Er is opnieuw sprake van wisselkoers-
oorlog. Wel moet men indachtig blij-
ven dat wisseltransacties aan de basis
liggen van talloze nevenverrichtingen
met behulp van afgeleide producten.
Dergelijke producten verdragen zel-
den bokkensprongen. Hun ver-
vroegde afwikkelingen kunnen niet
alleen de wisselmarkt verder ont-
wrichten, ze kunnen ook andere mark-
ten aantasten. Alle munten die nauw
betrekking hebben met de CNY ver-
loren terrein. De Australische dollar
(AUD) zakte met 2,1 %, evenveel als
de USD, de Nieuw-Zeelandse (NZD)
iets meer 2,3 %. Ook de roebel (RUB)
liet 3,1 % steken. De forsere daling was
ook deels te wijten aan de dalende
grondstoffenprijzen. De rand (ZAR)
verloor 2,8 %, de real (BRL) 1,3 % en
de Canadese dollar (CAD) 1,8 %. De
Turkse lira (TRY) bleef onder spanning
en verloor 3,6 %.

Deflatievrees laait op
Op de kapitaalmarkt was de verras-

sing het grootst. Iedereen vreest nu
dat de wisselspanningen de deflatie
in de wereld zal versterken. Wat
onvermijdelijk tot rentedalingen zal
leiden. De soevereine emittenten wer-
den gretig gekocht, wat tot een alge-
mene daling van de rentecurven over
de hele wereld zorgde. Nochtans was
geen sprake van trendommekeer. De
markt is beduidend neerwaarts
gericht. Men telt immers al weken
meer dalende stukken dan omge-
keerd. Maar er blijft een kwaliteits-
verschuiving plaatsvinden.

De rentebeweging zal het uitstippe-
len van het monetair beleid in som-
mige landen fors bemoeilijken. De
kans dat de Verenigde Staten of
Groot-Brittannië vanaf volgende
maand zijn rentetarieven opwaarts
zal aanpassen, wordt vandaag kleiner.
Ze kunnen ook onmogelijk hun tarie-
ven neerwaarts duwen. Ze zouden
immers op die manier de wisseloorlog
voeden. Ze zullen naar nieuwe mid-
delen moeten zoeken om de deflatie
te bestrijden. Want op een algemene
conjunctuurherstel moeten ze niet
langer hopen.

Intussen werd het derde Griekse
hulpprogramma voorlopig goedge-
keurd. Het Grieks papier steeg overal

fors, met winsten die probleemloos
de 10 % overschreden en vaak boven
de 20 % uitstegen, en dit in alle mun-
ten. Er is echter niets opgelost met dit
nieuwe plan. Het huidige plan draagt
gewoon de schulden tegenover het
IMF en de ECB over aan Europese
instanties. Met andere woorden aan
de Europese belastingbetalers. Zolang
geen schuldherschikking overeenge-
komen is, kan het schiereiland onmo-
gelijk gered worden. Het is dus uitstel
van executie.

Primaire markt lam gelegd
Het gedoe rond China heeft de pri-

maire markt gedeeltelijk lamgelegd.
Alleen die stukken die geprogram-
meerd waren voor deze week kwa-
men uit. Al het overige werd prompt
uitgesteld. Er kwam eigenlijk niets uit
dat voor de particuliere belegger
bestemd was. De enige emissie die
toegankelijk blijft voor de kleine spaar-
der heet Infor (B+), een Amerikaans
softwarehuis dat managementpro-
gramma’s ontwikkelt. Kwalitatief heel
zwak: het biedt 6,07 % rendement op
5 jaar, wat in lijn is met de heersende
marktvoorwaarden. De obligatie
betaalt halfjaarlijkse coupons en is
mogelijk vervroegd terugbetaalbaar
in 2017 tegen 102,875 %. Komt alleen
in aanmerking als diversificatie voor
grote portefeuilles die nog in USD
beleggen en die munt benutten. �

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

EUR INTESA SANPAOLO 2021 2.10% 100.00% 2.10 % 25-08 100.000 LU B B XS1278719650 coupure ! 1
EUR INTESA SANPAOLO              2025 2.70% 100.00% 2.70 % 25-08 100.000 LU B B XS1278720237 coupure ! 2
USD INFOR US 2020 5.75% 99.00% 6.07 % 25-08 2.000 BE C C USU4R23BAG34 speculatief -

EUR GAZ CAPITAL 2021 3,60% 93,08% 5,06% 26-02 100000 DU B B XS1038646078 ING 1
EUR GAZ CAPITAL 2025 4,36% 96,16% 4,92% 21-09 100000 DU B B XS0906949523 Fortis 2
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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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