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Het moge duidelijk zijn dat het
goud de afgelopen jaren in de
hoek zat waar de klappen val-

len. Na ruim 4 jaar van overheersend
dalende tendens is vooral het sentiment
rond het goud helemaal omgeslagen.
Terwijl aan het begin van dit decen-
nium de goudoptimisten over elkaar
heen struikelden met het hoogste bod
(2000, neen, 3000, neen, 5000 USD per
ounce), vertrappelen ze elkaar vandaag
om het laagste koersdoel (1000, neen,
800, neen...350 USD per ounce). 
‘Bulls’ (‘stieren’) zijn ‘bears’ (beren’)

geworden. Het best gesymboliseerd
door Martin Armstrong, die jaren gele-
den de goudprijs naar 2000 USD zag
gaan tegen eind 2015. Hij zei recent
dat goud tegen dan naar 800 USD zal
zijn gezakt. ‘Gold is doomed,’ stelt hij.
Daarmee vat hij goed de wijdver-
spreide consensus samen. Van Gold-
man Sachs over Morgan Stanley tot
Deutsche Bank: er is maar één richting
voor de goudprijs de komende jaren
en dat is lager, véél lager! 
Subjectief leven we precies in een

andere wereld dan 5 jaar geleden,
maar objectief gezien is het verschil
veel kleiner. De schuldniveaus in de
wereld, op de eerste plaats de VS en
de Europese Unie, zijn blijven stijgen.
Terwijl de groei van de wereldecono-
mie maar niet echt wil aanslaan en de
goudreserves bij de goudmijnen
opnieuw aan het dalen zijn. 
De belangrijkste voorwaarde om een

bodem voor zeer vele jaren te maken,
is aanwezig. Het sentiment is uiter-
mate negatief. ‘Goud is out’, dat is een
evidentie, waarbij iedereen meteen
‘ja’ knikt. Zoals die veelzeggende cover
van Business Week vlak voor de start
van een fantastische stierenmarkt op

de beurzen begin jaren ’80, met als
titel ‘Death of Equities’. 

Zeer volatiel
Een belangrijke wijsheid voor de

huidige goudbelegger is dat het het
meest duister is vlak voor het daagt.
Denk aan begin 2003 en begin 2009 op
de aandelenmarkten. Die laatste fase
voor de bodem is heel heftig. Het is
een fase vol paniek, de ultieme ‘capi-
tulatie’. De laatsten moeten hun goud-
en goudmijnposities nog dumpen. Op
korte termijn mogen we ons dan ook
nog aan de nodige beweeglijkheid ver-
wachten. Juli was waarschijnlijk het
begin van het einde van de daling van
de goudprijs en de goudmijnen. Ter-
wijl 5 jaar geleden gemiddeld nog tot
20 keer de kasstroom voor een (Noord-
Amerikaanse) goudmijn werd betaald,
is dat vandaag gezakt naar 4,8 keer.
En net nu willen velen hun goudmij-
nen nog dumpen. Het is altijd moeilijk
om daarop een tijdsschema te plakken,
maar waarschijnlijk het komende half
jaar bereikt het gele metaal een meer-
jarenbodem. 
We zullen daarop actief inspelen. Na

de val van juli kende de goudprijs en
goudmijnen de jongste weken een fraai
herstel, precies tot het punt waarop de
daling begon. De onderliggende indi-
catoren suggereren echter dat het her-
stel niet verder zal doorgaan. Gezien
de hoge beweeglijkheid bij de bodem-
vorming verwachten we de eerstvol-
gende weken/maanden eerst nog
lagere bodems voor de goudprijs en
goudmijnen. Vandaar dat we onze
positie in Market Vectors Goldminers
(ticker GDX) verkopen om later veel
forser te kunnen terugkopen. We ver-
lagen ook tijdelijk het advies. �
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Na een schitterende start van het
beursjaar 2015 is het sinds het
voorjaar het niet meer echt rus-

tig gebleven op de financiële markten.
Eerst Griekenland en daarna China
vormen een ware gesel voor de aan-
delenmarkten. Dat is enerzijds heel
vervelend, maar biedt anderzijds
opnieuw opportuniteiten. Die kansen
willen we benutten door enkele her-
schikkingen binnen de voorbeeldpor-
tefeuille. 
Zo hebben we al een eerste positie in

Volkswagen genomen, die we later

zullen aanvullen. Voor LafargeHolcim,
Barco en Cosan (motivatie zie ver-
derop) gaan we ook meteen tot actie
over. 

Val grondstoffen
De heisa rond China heeft vooral de

grondstoffensector getroffen. Vele aan-
delen staan hier op een dieptepunt
sinds vele jaren. Dat geldt onder meer
ook voor ArcelorMittal (zie stuk p. 6)
en nog meer voor First Quantum
Minerals en Vale. Daar kopen we ook
meteen bij. 

Om te kunnen kopen, moeten we ech-
ter ook verkopen. Waarom we tijdelijk
afscheid nemen van de tracker op de
goudmijnen, Market Vectors Gold-
miners, kon u op de Strategiepagina
lezen. De holding gericht op Afrika,
Bolloré, waren we eigenlijk van plan
voor de lange termijn te houden. Maar
gezien de andere opportuniteiten
nemen we (tijdelijk?) winst, nog voor
de halfjaarcijfers van aanstaande vrijdag
(28/8). Het nieuws dat George Soros
voor 2 miljoen USD aan steenkoolaan-
delen, waaronder Peabody Energy,

PRESTATIEVERGELIJKING

PRESTATIEVERGELIJKING

Inside Beleggen
Referentie-index (**)

Mikken op herstel

Sinds 1/1/2015 Sinds 1/1/2014
-2,9% +0,2%

+1,4% +4,7%

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

Aankoop: we hebben 10 aandelen Volkswagen gekocht tegen 166 EUR (1679,95 EUR); we kopen 20 aandelen Barco bij tegen maximaal
53,50 EUR; 300 aandelen Cosan tegen maximaal 4,10 USD; 15 aandelen LafargeHolcim tegen maximaal 56 EUR; 125 aandelen
ArcelorMittal tegen maximaal 7,30 EUR; 200 aandelen First Quantum Minerals tegen maximaal 7,10 USD en 300 aandelen Vale tegen
maximaal 4,80 USD - Verkoop: we verkopen 1000 aandelen Bolloré tegen minimaal 4,10 EUR; 600 aandelen Peabody Energy tegen
minimaal 1,56 USD en 275 aandelen MarketVectors Goldminers tegen minimaal 14,50 USD
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heeft gekocht, zorgde voor een zelden
geziene koopgolf. Het laatste pakket
dat we hebben bijgekocht (600 aandelen
aan 1,12 USD), proberen we binnen de
kortste keren al met minstens 50%
koerswinst te verkopen.

Cosan: koersdaling 
buiten proportie
PortefeuillemaatschappijCosan zag

in het tweede trimester de groepsomzet
met 7,4% verder opgelopen, tot 10,1
miljard Braziliaanse real (BRL). De
bedrijfskasstroom (ebitda) zakte echter
met 5,2% (van 860,4 naar 815,5 miljoen
BRL) of een daling van de ebitda-marge
van 9,1 naar 8,1 (voor boekjaar 2014
nog 10,1%). Door de gestegen netto
financiële schuld en de appreciatie van
de dollar (USD) tegenover de BRL zijn
vooral de financiële lasten opgelopen.
Hierdoor halveerde het nettoresultaat
van 104,1 miljoen BRL naar 49,4 miljoen
BRL. Voor het volledige boekjaar blijft
de groep mikken op een duidelijk

hogere omzet en zelfs een hogere
ebitda, ondanks de daling in de eerste
jaarhelft en de moeilijke conjunctuur
in Brazilië. Deze ‘Brazilië-holding’ blijft
erg te lijden onder de negatieve per-
ceptie ten aanzien van het grootste
Latijns-Amerikaanse land bij investeer-
ders. Dat heeft dan wel gezorgd voor
een (zeer) aantrekkelijke waardering
tegen 11 keer de verwachte winst 2015,
maar vooral slechts 0,6 keer de boek-
waarde, 0,4 keer de omzet en 6 keer de
verhouding ondernemingswaarde (ev)

tegenover de verwachte bedrijfskas-
stroom (ebitda). Absoluut geen correcte
waardering vanuit een middellange-
termijnperspectief. Het advies blijft dan
ook ‘koopwaardig’ (rating 1B). We

verhogen onze positie. Mocht, bijvoor-
beeld, president Dilma Roussef door de
aanhoudende betogingen verplicht
worden om te vertrekken, dan is een
sterk koersherstel te verwachten. �

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

Thema consumptie middenklasse opkomende
landen
� Adidas: resultaten in lijn met de
verwachtingen 

� Barco: meevallende halfjaarcijfers; positie
wordt aangevuld (update)

� Bolloré: halfjaarcijfers op 28/8; positie in
verkoop gezet (update) 

� CMB: cijfers in lijn met verwachtingen
� Cosan: bespreking resultaten Q2
hierboven; positie wordt opgevoerd
(update) 

� DSM: cijfers in lijn met verwachtingen 
� LafargeHolcim: tegenvallende cijfers Q2,
positieverhoging (update) 

� Volkswagen: nieuwkomer
voorbeeldportefeuille (update) 

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

� Peabody Energy: nieuws dat Soros pakket
heeft gekocht doet koers > 50%
herstellen; deels winstnemen (update) 

� PNE Wind: cijfers Q2 vielen mee; weldra
bespreking

� Uranium Participation: Japan heeft
eindelijk eerste kernreactor heropgestart;
koersherstel 

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

Thema goud&metalen
� ArcelorMittal: degelijke cijfers Q2; zie
elders; positie wordt verhoogd (update) 

� First Quantum Minerals: terugval
koperprijs + problemen met
stroomvoorziening halen koers overdreven
zwaar onderuit; positieverhoging (update)

� Market Vectors Gold Miners ETF: in
herstel dankzij opflakkering goudprijs;
positie tijdelijk verkocht (update) 

� Silver Wheaton: betwisting met fiscus 
� Umicore: meevallende halfjaarcijfers;
lichte verhoging prognose 

� Vale: algemene val grondstoffen duwt
koers terug naar dieptepunt; positie wordt
aangevuld (update) 

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

� Potash Corp.: winstdaling in Q2;
verlaging winstverwachting 2015

� Suedzucker: suikerprijs bijzonder laag 
á Syngenta: zet afdeling bloemenzaden in
de etalage (update)

� Tessenderlo: Picanol en Luc Tack hebben
hun belang verder opgevoerd; resultaten
1H op 26/8 (update) 

� Wilmar International: 18 % winstgroei in
Q2 

Thema vergrijzing
� Ablynx: nieuwkomer voorbeeldportefeuille;
fase II-studie ALX-0061 voor lupus
opgestart; resultaten 1H op 27/8 (update)

� Bone Therapeutics: eindelijk positief
klinisch nieuws

� Fagron: CEO Van Jeveren heeft terug
aandelen gekocht (update)

� GlaxoSmithKline: verkocht experimenteel
MS-middel aan Novartis (update) 

� MDxHealth: afgestraft voor mindere
omzet in Q2; weldra bespreking (update)

� 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)

WAARDERING COSAN LIGT
EXTREEM LAAG



BOUW

Deceuninck

De halfjaarcijfers lieten met
+18,1 % een sterke omzetgroei
zien bij de West-Vlaamse pro-

ducent van pvc-profielen voor onder
meer ramen en deuren. Van die 18,1 %
omzetgroei, tot 312,1 miljoen EUR, is
echter 10,9 %, of meer dan de helft, het
gevolg van de overname vorige zomer
van Pimas, de pionier van pvc-raam-
systemen in Turkije en actief onder de
merknaam Pimapen. Pimapen is de
meest gekende naam voor kwaliteits-
ramen in Turkije en beschikt over een
netwerk van 1200 verkooppunten.
Deceuninck is al een 15-tal jaren in het
‘bruggenhoofd’ tussen Europa en Azië
actief en op een succesvolle manier.
Samen worden ze nu nummer 1 in de
op een na grootste pvc-ramenmarkt
van Europa (325.000 ton volume per
jaar) met de komende decennia nog
flink wat groeipotentieel. Pimas
beschikt over 2 productievestigingen.
De grootste bevindt zich in Gebze (Tur-
kije), maar sinds 2007 is er ook eentje
in Rostov-on-Don (Rusland). Rusland
is de grootste pvc-ramenmarkt van
Europa (370.000 ton volume per jaar)
en Deceuninck is daar ook al zowat
een decennium actief. Het voegt de
merknaam Enwin toe aan het produc-
tassortiment. Bij vergelijkbare conso-
lidatiekring is 7,3 % omzettoename in
het eerste semester toch een mooi resul-

taat. Met dank aan Noord-Amerika,
met een groei van 42,4 % (+15,3 % bij
constante wisselkoersen), absoluut de
uitblinkende regio. De thuismarkten
in West-Europa presteerden erg zwak
vorig jaar. Maar er is beterschap, met
5,5 % omzetgroei in de eerste 6 maan-
den. In België en Frankrijk is wel pas
vanaf het tweede trimester sprake van
een omzettoename. Minder florissant
blijven de ontwikkelingen in Centraal-
en Oost-Europa. Daar zagen we een
verdere krimp in het zakencijfers met
7,2 % (-1,7 % bij constante wisselkoer-
sen). Duitsland, dat door Deceuninck
ook tot deze regio wordt gerekend,
zag in het tweede kwartaal weer een
stabilisatie. Het grootste zorgenkind
blijft hier echter Rusland. Belangrijker
dan de omzettoename is de spectacu-
laire verbetering van de recurrente
(zonder eenmalige elementen) bedrijfs-
kasstroom (rebitda). Die klom van 15,2

naar 28,7 miljoen EUR of een toename
met 82 % van het teleurstellende
niveau van vorig jaar. Bovendien een
flink stuk boven de analistenconsensus.
De rebitda-marge is gestegen van 5,7
naar 9,2 %. De bedrijfswinst (ebit) ver-
drievoudigde, van 4 naar 12 miljoen
EUR (ebit-marge van 1,5 naar 3,9 %).
De nettowinst sprong van 0,4 naar 4,7
miljoen EUR (0,04 EUR per aandeel).
De strategische overname van Pimas
had ook tot gevolg dat een kapitaal-
verhoging van 50 miljoen EUR via
een private plaatsing werd doorge-
voerd. Die liet Gramo BVBA, de hol-
ding gecontroleerd door Francis Van
Eeckhout, een Belgische ondernemer
in bouwmaterialen, toe om referen-
tie-aandeelhouder te worden, met
opgeteld meer dan 20 % van de aan-
delen in bezit. Holding Sofina deed
ook mee en behield zo een belang van
17,5 %. �

Conclusie
Het Deceuninck-aandeel veerde

terecht op na de beter verwachte half-
jaarcijfers. Toch denken we dat er ver-
der herstelpotentieel aanwezig blijft,
met een nog steeds redelijke waarde-
ring tegen een verhouding ev (onder-
nemingswaarde)/ebitda (bedrijfskas-
stroom) van iets meer dan 7 voor 2015,
een koers/omzet van 0,4 en een
koers/boekwaarde van 1,1. Vandaar
het blijvend positieve advies. 

4

Belgische aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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INDUSTRIE

Jensen Group

Jensen Group had een gemengde
boodschap voor de aandeelhou-
ders naar aanleiding van de half-

jaarresultaten 2015. Het eerste semester
was prima, maar voor de tweede jaar-
helft is het management toch een stuk
voorzichtiger. Het orderboek is
immers een onaangename verrassing,
in die zin dat het orderboek op 30 juni
een stuk minder sterk gevuld is dan
op 31 december 2014. Eind vorig jaar
stond het nog 33% hoger dan eind
2013. Dat liet de bedrijfsleiding begin
dit jaar nog toe om te spreken van ‘een
goede start van 2015’. Maar halfweg
is er nog een stijging van 4% tegenover
de situatie op 30 juni 2014. Wordt reke-
ning gehouden met de al afgewerkte
producten en goederen in productie,
dan ligt de werkreserve 14% lager dan
12 maanden geleden. Vandaar dat de
bedrijfstop –traditioneel voorzichtig–
voorlopig niet verder gaat dan een
‘hogere’ omzet 2015 ten opzichte van
vorig jaar. Tot daar het minder goede
nieuws. Het rooskleurige nieuws komt
van de halfjaarcijfers zelf. De omzet
is met een fraaie 24,3% geklommen,
tot 150,6 miljoen EUR, mede geholpen
door de zwakke euro (EUR). Ter ver-
gelijking, vorig jaar was sprake van
een 8,2%-hogere omzet (van 221,4 naar
239,6 miljoen EUR), wat ook al een
record was. De bedrijfskasstroom

(ebitda) maakte met +31,3% nog een
grotere sprong, tot 16,9 miljoen EUR
(2,16 EUR per aandeel). Het bedrijfs-
resultaat (ebit) voor de eerste 6 maan-
den kwam uit op 13,57 miljoen EUR
of een stijging met 13,6%. Een gevolg
van een hogere activiteitsgraad. Het
nettoresultaat kwam uit op 9,3 miljoen
EUR (1,19 EUR per aandeel), een klim
met 14,4% tegenover het eerste halfjaar
2014. De resultaten lagen iets boven
de verwachtingen. Dat er veel kans
was dat dit jaar (zeer) goed zou wor-
den, bleek al uit het feit dat, naast het
‘gebruikelijke’ dividend van 0,25 EUR
bruto per aandeel, eenmalig een extra
dividend van 0,15 EUR per aandeel
werd uitgekeerd over boekjaar 2014.
Opmerkelijk is dat, in het kader van
het inkoopprogramma van eigen aan-
delen, in de eerste 6 maanden van dit
jaar geen enkel aandeel is bijgekocht.
Liefst 800.300 aandelen of 10% van

het totaal kan/zal worden ingekocht
in de periode tot 4 oktober 2017. Eind
2014 stond de teller al op 183.969 of
23% van het totale programma. En op
dat getal staan we nog steeds eind juni
2015. De Deense familie Jensen is de
referentie-aandeelhouder van Jensen
Group en controleert de beursgeno-
teerde vennootschap via Jensen Invest
(51,7%). De beursnotering is een ‘his-
torisch feit’. Jensen Group –voorheen
bekend onder de namen LSG en daar-
voor IPSO-ILG– noteert enkel op
NYSE Euronext Brussel en heeft daar
eerder de status van een ‘small cap’,
met een beperkte verhandelbaarheid,
ondanks het feit dat het om een abso-
lute wereldspeler gaat in, weliswaar,
een niche-activiteit. Wereldwijd beke-
ken is er bovendien maar één grote,
niet-beursgenoteerde concurrent, het
Duitse Kannegieser. �

Conclusie
Jensen Group is een topbedrijf in een

nichemarkt. Maar de voorzichtige
prognose voor de tweede jaarhelft en
het feit dat geen eigen aandelen werden
ingekocht, zijn toch tekenen dat het
aandeel voorlopig weinig stijgings-
potentieel heeft. Tegen 12 keer de ver-
wachte winst voor 2015 is het aandeel
wel nog niet overdreven gewaardeerd. 

Belgische aandelen

Advies: houden
Risico: laag
Rating: 2A

25 AUGUSTUS 2015 INSIDE BELEGGEN



6

STAAL

ArcelorMittal

De grootste staalproducent ter
wereld pakte uit met beter dan
verwachte resultaten over het

tweede kwartaal. De hoeveelheid ver-
scheept staal steeg met 3,4% tegenover
hetzelfde trimester vorig jaar, tot 22,1
miljoen ton, en na 6 maanden met
3,3%, tot 43,8 miljoen ton. De hoeveel-
heid verscheept ijzererts tegen markt-
prijs bedroeg 10,8 miljoen ton, 2,7%
meer dan vorig jaar en 15,3% meer
dan in het zwakke eerste kwartaal. Na
het eerste semester bedraagt de toe-
name 1,5%. De gemiddelde gereali-
seerde staalprijs daalde met 20,5%, en
met 5% vergeleken met het eerste
kwartaal. De prijserosie bij het ijzererts
is nog veel groter, met prijsdalingen
van respectievelijk 43% en 6,4%. Op
groepsniveau steeg de bedrijfskas-
stroom (ebitda) tegenover het eerste
kwartaal met 1,5%, tot 1,4 miljard
USD, maar daalde wel met 20,6%
tegenover vorig jaar. Na 6 maanden
is er een daling met 21%, tot 2,78 mil-
jard USD. In het staalsegment zien we
een sterke prestatie in Europa: 680 mil-
joen USD ebitda, +10,5% tegenover
het vorige kwartaal en op semester-
basis een stijging met 5,8%, tot 1,3 mil-
jard USD. De verschepingen stegen
in de eerste jaarhelft met 6,7%. Daar-
mee is Europa absolute sterkhouder,
want alle andere regio’s staan onder

druk. In Noord-Amerika herstelde de
ebitda wel tegenover het zwakke eer-
ste kwartaal (+84,9%, tot 225 miljoen
USD; grotendeels te danken aan 69
miljoen USD eenmalige kosten in het
eerste kwartaal), maar blijft na 6 maan-
den met 347 miljoen USD 34% onder
het resultaat in 2014. De ebitda in Bra-
zilië daalde in de eerste jaarhelft met
12,2%, tot 737 miljoen USD. De forse
daling van de Braziliaanse real (BRL)
heeft voor ArcelorMittal ook een posi-
tieve kant aangezien het de helft van
de Braziliaanse staalproductie expor-
teert. Het staalverbruik in China
daalde in de eerste jaarhelft met 3,7%.
Op jaarbasis wordt een Chinees
exportvolume van 105 miljoen ton ver-
wacht, te vergelijken met 93,2 miljoen
ton productie door ArcelorMittal in
2014. Bovendien gooit de recente deva-
luatie van de Chinese munt (yuan) bij-
komend roet in het eten. Intussen vroe-

gen meerdere Amerikaanse staalpro-
ducenten handelsbeschermende maat-
regelen aan, uit protest tegen ver-
meende Chinese dumpingpraktijken.
Prijsondersteunend is wel de verwach-
ting dat de staalproductie in 2015 in
China met 0,9% zal dalen en wereld-
wijd met 1%, de eerste daling sinds
2009. De topman van ArcelorMittal
verwacht daarom beterschap vanaf
de tweede jaarhelft. De forse daling
van de ijzerertsprijzen duwde de
ebitda van het mijnsegment op half-
jaarsbasis fors lager: -72,1%, tot 229
miljoen USD. Dankzij sterke kosten-
reducties stabiliseerde de ebitda tegen-
over het vorige kwartaal evenwel op
115 miljoen USD. De jaarverwachtin-
gen van een ebitda tussen 6 en 7 mil-
jard USD bleven op basis van 3 tot 5%
meer eigen verscheept staalvolume
ongewijzigd. �

Conclusie
De naar omstandigheden behoorlijke

resultaten van ArcelorMittal onder-
steunden het aandeel slechts enkele
dagen. De waardering van 0,4 keer de
boekwaarde en een ondernemings-
waarde (ev) van 5,8 keer de onderkant
van de verwachte ebitda 2015reflec-
teert een uitermate zwartgallig sce-
nario. We vinden de recente terugval
overdreven en plaatsen daarom een
aankooporder voor de voorbeeldpor-
tefeuille. 

Europese aandelen

Advies: koopwaardig
Risico: gemiddeld
Rating: 1B
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GRONDSTOFFEN

Glencore 

De operationele en beurspresta-
tie van Glencore illustreert dat
zelfs gediversifieerde grond-

stoffengroepen in de klappen delen.
Glencore is mondiaal de vierde groot-
ste grondstoffengroep en kwam in
2011 naar de beurs aan 530 pence
(PNC). Vier jaar later noteert het aan-
deel aan minder dan een derde van
deze introductiekoers! Dit jaar alleen
al ging er bijna 50% af, waarmee Glen-
core in 2015 beduidend slechter pres-
teert dan sectorgenoten Rio Tinto en
BHP Billiton. Glencore opereerde
decennialang in de luwte maar zette
toch de stap naar de beurs om te kun-
nen groeien. In 2013 werd Xstrataover-
genomen voor 29,5 miljard USD en
vorig jaar nog flirtte Glencore openlijk
met Rio Tinto. Een combinatie van
beide bedrijven zou de grootste ter
wereld zijn. Maar de markten keerden
en ook Glencore moest een toontje
lager zingen. Op de boekwaarde van
Xstrata werd al 7,6 miljard USD afge-
schreven en nieuwe overnameplannen
zitten voorlopig in de koelkast. Glen-
core boekte in de eerste jaarhelft (6
maanden tot eind juni) door afschrij-
vingen en waardeverminderingen een
nettoverlies van 676 miljoen USD,
tegenover een nettowinst van 1,7 mil-
jard USD in dezelfde periode vorig
jaar. Vooraf ging de consensusver-

wachting uit van een winst van 728
miljoen USD. De omzet daalde met
een kwart, tot 85,71 miljard USD.
Onmiddellijk na de publicatie van de
cijfers ging nog eens ruim 2 miljard
Brits pond (GBP) of bijna 3 miljard
USD van de marktwaarde af. De aan-
gepaste bedrijfskasstroom of ebitda
daalde met 29% op jaarbasis, tot 4,6
miljard USD. De achteruitgang was
het grootst in de industriële divisie
(ebitda 3,4 miljard USD) die vooral is
blootgesteld aan koper, steenkool en
ook ruwe olie. De koperprijs noteert
op het laagste niveau sinds 2009 en
de prijs van ruwe olie is de voorbije
12 maanden gehalveerd. De situatie
op de steenkoolmarkt is ronduit ramp-
zalig en er is bovendien niet onmid-
dellijk beterschap in zicht. De marke-
tingdivisie slaagt er meestal in om het
effect van de negatieve conjunctuur
wat te temperen. In normale omstan-

digheden is ongeveer een kwart van
de winst afkomstig uit de grondstof-
fenhandel. Deze afdeling mikt op arbi-
tragewinsten en koopt en verkoopt
alles, dus niet alleen de grondstoffen
die het zelf produceert, al heeft het bij
deze uiteraard wel een voetje voor.
De winst van de handelsafdeling
daalde met 27%, tot 1,1 miljard USD,
door moeilijke marktomstandigheden
bij de handel in nikkel en aluminium.
Het dividend blijft voorlopig op peil,
al is de hoge schuldpositie een aan-
dachtspunt voor de groep. De han-
delsafdeling slorpt namelijk heel wat
werkkapitaal op. Toch slaagde Glen-
core erin om de nettoschuld met 1 mil-
jard USD te reduceren, waardoor die
nog 29,55 miljard USD bedraagt. Het
budget voor kapitaaluitgaven voor
2015 wordt verder gereduceerd, van
6,5 tot 6,8 miljard USD naar 6 miljard
USD. Volgend jaar zal dit cijfer verder
afnemen naar 5 miljard USD. Verder
wil Glencore in 2015 nog 400 miljoen
USD extra besparen. �

Conclusie
Glencore is teruggevallen tot een his-

torisch dieptepunt en dat is ook enkele
hedgefunds niet ontgaan, die vorige
week een belang in het bedrijf kochten.
De beurswaarde is intussen onder de
boekwaarde gedaald. Op korte termijn
blijven het voorlopig afwachten.

Europese aandelen

Advies: houden
Risico: gemiddeld
Rating: 2B
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Na China vorige week, waarvan
de monetaire ingreep nog
steeds blijft nazinderen, was

het terug de beurt aan de Griekse rege-
ring. Ze bood haar ontslag aan, de dag
nadat ze haar derde reddingsplan toe-
gewezen kreeg. De leden van de trojka
maakten zich geen noemenswaardige
zorgen over de beslissing. Het is niet-
temin een gevaarlijk spel.

Dat dissidenten binnen Syriza op
een of andere manier uitgeschakeld
dienden te worden, was duidelijk.
Normaal had zoiets binnen de partij
moeten gebeuren. Maar Syriza is geen
politieke partij als een andere. De uit-
tredende eerste minister Tsipras zal
nu alleen zijn aanhangers voorstellen
en alle tegenstanders uitschakelen. Hij
rekent op zijn populariteit om te win-
nen. Maar dit kan alleen gebeuren als
hij zijn volk wijsmaakt dat hij tot hier-
toe bedrogen is geweest en met andere
kaarten zal spelen. Wat weinig geloof-
waardig zal klinken. Tot 20 september
zal er dus onzekerheid heersen. 

Winsten voor Grieks papier
De beslissing heeft het Griekse papier

aardig door elkaar geschud. Grieks
staatspapier, en dat van Griekse bedrij-
ven, trok aan. De winsten bleven wel-
iswaar aan de lage kant. Institutionele

beleggers menen dat de Europese cen-
trale bank (ECB), nu het reddingsplan
door alle instanties goedgekeurd werd,
Grieks staatspapier opnieuw zal aan-
vaarden als onderpand voor haar kre-
dietfaciliteiten. En aangezien dergelijk
papier vandaag aardig wat opbrengt,
willen ze die kans niet missen. 

Het ontslag van de regering, daar-
entegen, woog heel zwaar op de
Griekse banken. Ze stonden voordien
al onder druk omdat iedereen besefte

dat de volgende stap een schuldher-
ziening zal inhouden die de banken
hoe dan ook schade zal berokkenen.
Zij zijn immers de grootste houders
van Grieks staatspapier. Het bankpa-
pier verloor meer dan 20 % de afge-
lopen week. Het leed is zeker nog niet
geleden; de moeilijkste tijden liggen
nog voor de boeg.

Valuta-oorlog
De valuta-oorlog woedde de hele

week door en trof, naast de gebrui-
kelijke grondstoffenmunten, ook tal

van andere. Natuurlijk wijt iedereen
de instorting aan de Chinese devalu-
atie. Zij is immers een uiting van de
groeivertraging die het land mee-
maakt, zo wordt er geredeneerd. Som-
migen durven zelfs de Chinese rege-
ring van onbekwaamheid te betichten.
Het wordt toch tijd dat men beide
voeten op aarde houdt. China legde
al decennia aan een stuk ongelooflijke
groeicijfers voor. Nog nooit groeide
een land van zo’n omvang tegen zo’n
tempo: de voorbije 10 jaar gemiddeld
16 %! Dat de economie even moet uit-
blazen, is niet meer dan normaal. En
vergeet niet dat het land blijft groeien.
Het is op zoek naar een nieuwe tred. 
Sinds de Verenigde Staten hun loco-

motiefstatuut zijn kwijtgespeeld,
rekende de hele wereld op China. Nu
is de nieuwe regering sinds haar aan-
stelling van koers veranderd. Het land
wil de interne groei bevorderen, in
plaats van de externe. Dat zal minder
spectaculair verlopen en zich vermoe-
delijk rationeler ontwikkelen. Westerse
beleggers en speculanten besloten vrij
snel dat de overige landen hieronder
zullen lijden. De grondstoffenlanden
voorop omdat, zo wordt beweerd,
China minder zal invoeren. Ze verge-
ten dat het overgrote deel van de Chi-
nese grondstoffeninvoer contractueel
plaatsvindt en dus niet onderhevig is
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aan marktschommelingen. De hoog-
technologische uitvoer zal ook ver-
minderen, zo wordt er gezegd. Dat is
zeker, maar niet omdat China derge-
lijke producten niet langer benut of
kan bekostigen, wel omdat China ze
meer en meer zelf produceert.

Renteverhoging verdaagd
Maar voor de Westerse beleggers en

speculanten tot bezinning komen, zul-
len ze een heleboel landen in moei-
lijkheden brengen door hun kapitaal
er haastig weg te halen. Zo oefenen
ze grote druk uit op de munten van
die landen en dwingen ze de mone-
taire autoriteiten tot nijpende maat-
regelen. Het zal een hele poos duren
voor de markt tot stilstand komt. Wel
staat vast dat door al deze perikelen
de verhoging van de rentetarieven
door de Britse en de Amerikaanse cen-
trale banken verdaagd zal worden.
Wat goed nieuws is op korte termijn
voor de obligatiehouders.
En inderdaad, hoewel de kapitaal-

markt zich nog steeds in een dalend
trendkanaal ontwikkelt, gleden de
renteschalen overal neerwaarts. Het
soeverein papier en aanverwante trok
overal fors aan, terwijl het rommel-
papier en alle emittenten die iets te
maken hebben met olieproductie

onderuitgingen. Op de wisselmarkt
verstevigde de euro (EUR) tegenover
zo goed als alle andere munten. Niet
omdat de economische perspectieven
binnen Europa er beter uitzien, maar
gewoon om een mechanisch reden,
als tegenhanger van die andere mun-
ten. De dollar (USD) gaf 1 % prijs, iets
meer dan de yuan (CNY), die 0,9 %
verloor. 

Grondstoffenmunten zwaar
onderuit
De grondstoffenmunten hadden het

erg zwaar te verduren. Zo dook de
roebel (RUB) 6 % omlaag, de Mexi-
caanse peso (MXN) 3,5 %, de rand
(ZAR) 2,6 %, de Australische dollar
(AUD) 1,7 %, de Canadese (CAD)
1,5 %, evenveel als de Noorse kroon
(NOK). Een prima gelegenheid om
posities in die munten te vergroten,
zonder overhaast te handelen, natuur-
lijk. De markt moet een nieuw even-
wicht bereiken. De Nieuw-Zeelandse
dollar (NZD), daarentegen, versterkte
met 0,6 % en de yen (JPY) met 0,2 %.
Ook de Zwitserse frank (CHF) herwon
1 %, terwijl het pond (GBP) 0,7 % ver-
loor. De politieke spanningen in Tur-
kije waar, eveneens, vervroegde ver-
kiezingen aangekondigd werden,
kostten de lira (TRY) 4,2 %.

Op de primaire markt komen steeds
meer leningen uit met een verander-
lijke coupon gekoppeld aan een markt-
tarief. Ook leningen met graduele cou-
pons zijn meer in trek, zeker bij Duitse
Landesbanken. Voor de particuliere
belegger is er nog steeds bitter weinig
weggelegd. Apple (AA+) geeft 3 lenin-
gen in AUD uit, waarvan 2 met vaste
coupon. Dit bedrijf beschikt over meer
dan 200 miljard USD aan cash en heeft
dus geen nood aan leningen. Zoals
steeds bij Apple gaat het hier om uit-
giften waarvan de opbrengsten de
dividenden voor de aandeelhouders
moeten opfleuren. De markt reageerde
dan ook sceptisch. Het verschil tussen
de aan- en verkoopkoers op de grijze
markt bedraagt 1 % voor beide uitgif-
ten, het dubbele van het gebruikelijke,
zeker voor een emittent van zo’n kwa-
liteit. Markthouders verkopen ze
boven pari (100 %), dus boven hun
intekenprijs, maar zelf kopen ze de
stukken flink onder die prijs. Geen
aanraders dus. Ter vergelijking: de
nieuwe uitgifte op 8 jaar van de Euro-
pese Investeringsbank (AAA, supra-
nationaal) in EUR toont een verschil
van slechts 8 basispunten (0,08 %) en
die van Kommunekredit (AAA, met
Deense staatsgarantie) in USD 6 basis-
punten. �

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

1
2

2
1
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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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