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Volatiel vaarwater

Een stevig slot eind vorige week bezorgde het gros van Europese en Amerikaanse aandelenmarkten een
bescheiden positief rendement op weekbasis. Dat slot counterde alsnog de negatieve impact na berichten
over een sneller dan voorziene Amerikaanse renteverhoging: de financiële markten gingen alvast nog niet uit
van juni, eerder van september of zelfs december. De gewijzigde verwachtingen rond het Fed-beleid deden de
Amerikaanse rentevoeten stijgen en de groeilanden en zijn munten, goud en grondstoffen dalen.

Het pad effenen
Uit de notulen van de rentemeeting van de
Amerikaanse centrale bank (Fed) in april bleek
dat een renteverhoging in de Verenigde Staten
er eerder vroeg dan laat zit aan te komen. Een
bevestiging van wat al enige tijd op de beursvloer
leefde, maar vooralsnog niet door de financiële
markten werd ingecalculeerd. Minder twijfels
rond de wereldeconomie, een sterke Amerikaanse
arbeidsmarkt en steeds meer tekenen van
inflatie zorgen voor een optimistischere toon.
De boodschap van de Fed was voldoende om de
marktverwachtingen rond een renteverhoging te
doen stijgen. De start van het tweede kwartaal
verliep gunstig dankzij sterkere economische
activiteiten en hogere consumentenbestedingen en
-vertrouwen. Het verdere verloop ervan zal bepalen
of er effectief een renteverhoging komt. Tot dan is
de kans groot dat de financiële markten in volatiel
vaarwater terecht komen.

MARKETING COMMUNICATION

Mini economische cyclus in China
We hebben in de afgelopen maanden een
heropflakkering gezien van de Chinese economie.
Overheidsmaatregelen voor het 'oude China'
door het Nationaal Congres in maart, zoals
infrastructuurwerken en ondersteuning van de
Chinese industrie, hebben de Chinese economie een
nieuw elan gegeven. Enkele teleurstellende cijfers in
april zorgden echter opnieuw voor twijfels. Om tot een
duurzaam herstel te komen, moet de Chinese overheid
een oplossing vinden voor de zwakke binnenlandse
vraag, tegenvallende exportcijfers, de overcapaciteit
in industrie, de te zwakke kredietverlening naar
private bedrijven, een dreigende vastgoedzeepbel
en schuldenproblematiek. Kortom, zij moet meer
inzetten op de ontwikkeling van het 'nieuwe China'.
En dan kan een strakker dan verwacht Amerikaans
rentebeleid de zaken bemoeilijken.
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Niet alle Europese wagons rijden op het juiste spoor
Uit een rondvraag bij Europese inkoopmanagers (PMI) blijkt dat de
economie in de eurozone blijft aandikken. Het probleem is echter
dat, ondanks de maandelijkse ECB-injecties van 80 miljard EUR, de
economische groei weer wat afneemt. De groeisnelheid verschilt
sterk per lidstaat. Duitsland en Frankrijk tekenden voor de sterke
prestaties, terwijl de perifere landen het minst bijdroegen. Zien we
een bevestiging van deze voorlopige cijfers, dan is de kans groot
dat de economische groei in de eurozone lager zal uitvallen dan
eerder vooropgesteld (zie grafiek).
Japan verrast
De Japanse economie kon een recessie in het eerste kwartaal
vermijden dankzij een sterk economische groeisprong van 1,7%
(op jaarbasis). Deze onverwacht sterke prestatie is toe te schrijven
aan hogere overheidsbestedingen (heropbouw na aardbeving) en
sterkere consumentenuitgaven, terwijl de Chinese groeivertraging
en de dure yen een minder negatieve impact hadden. Pijnpunt
blijven de bedrijven, die nog steeds op de investeringsrem staan. De
mogelijkheid bestaat dat de overheid te optimistisch wordt en de
lang verhoopte bijkomende monetaire steunmaatregelen opnieuw
zal uitstellen. De meest recente vertrouwensindexen blijven nog
steeds zwakke resultaten opleveren, waardoor we zeer voorzichtig
blijven over de evolutie van de Japanse economie. (Marc Eeckhout,
Investment Strategy PRB)

bbp in de eurozone
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Strategie in een oogopslag
ACTIVAKLASSE

OPINIE*

COMPONENT

COMMENTAAR

Aandelen

POSITIEF

Markten

Winstverwachting bedrijven tussen 2 en 5%. Aandelen moeten dit jaar
kunnen zorgen voor positieve rendementen.

Regio's

Europa (positief): geldinjecties ECB, goede bedrijfsresultaten en faire
waarderingen. VS (neutraal): waarderingen Amerikaanse aandelen
ietwat opgelopen. Azië (positief): moet als eerste kunnen herstellen,
China neemt maatregelen.

Sectoren

Positief voor IT, Europese telecom en gezondheidszorg.

Staatsobligaties

Staatsobligaties van 'veilige' landen zijn zeer duur. Ga voor een 'low
duration' of variabele rentevoet.

Bedrijfsobligaties

Positief voor bedrijfsobligaties in Europa & VS (A & BBB =
aantrekkelijkere spreads). Risicovolle obligaties (Speculative Grade):
nog potentieel in EUR, neutraal voor VS. Converteerbare obligaties zijn
interessant door hun link met aandelen (gunstige vooruitzichten op
middellange termijn), met een voorkeur voor Europa.

EM Bonds

Negatief op groeilandenobligaties in sterke munt, neutraal in lokale
munt.

Grondstoffen

Olie (neutraal): op korte termijn beperkt opwaarts potentieel. Vastgoed
(neutraal): positief op Europees continentaal vastgoed. Goud (positief):
de vraag naar goud (als investering en veilige haven) neemt stilaan toe.

Obligaties

Alternatieve
beleggingen

NEGATIEF

NEUTRAAL
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Aandelen – bedrijfsnieuws (van 16 tot 20 mei 2016)
Een licht positieve week voor de aandelenmarkten, met dank aan de VS. Mogelijk zou er in de VS al juni een (lichte) renteverhoging
kunnen komen. Dit betekent dat de Fed meer op haar gemak is met de economie in de VS en ook de wereldeconomie. Positief voor de
Europese aandelenmarkten was uiteraard dat de Amerikaanse dollar goed stand hield (1,12). Ook de olieprijs blijft op het niveau van
48 USD per vat. Tot slot betekent dit alles toch ook ademruimte voor de groeimarkten.
Maar zoals altijd was het betere verloop van de Europese aandelenmarkt het samenspel van winnaars en verliezers. De winnaar van
de week was Henkel. Het resultatenseizoen in het eerste kwartaal bleek een grand cru voor de producenten van voedingswaren en
huishoud- en verzorgingsproducten. Maar omwille van zijn waardering is deze sector geen favoriet. De grootste tegenvaller kwam
vanuit de hoek van de luxesector, meer bepaald de uurwerken. De jaarresultaten van Richemont waren barslecht.
Onze beleggingsstrategie is eerder defensief. We vullen dit in met de farmaceutica- en telecomsector. Afgelopen week wierp deze
strategie alvast zijn vruchten af, met beter dan verwachte resultaten van Merck KGaA (farmaceutica) en meer dan bemoedigende
resultaten van favoriet Vodafone (telecom).
INDEXEN

RETURN (16-20 MEI 2016)

23 MEI 2016

STOXX EUROPE 600

1,0%

338,0

EURO STOXX 50

0,2%

2962,2

BEL-20

0,4%

3390,3

Belgische aandelen
We focussen deze week op de aandelen van enkele drieletterbedrijven. Niet onverwacht kwamen de eerder tegenvallende resultaten
vanuit cyclische hoek, met bijvoorbeeld CFE. Toch blijft deze samen met Ackermans & van Haaren (AvH) tot onze favorieten behoren. De
waardering houdt al volledig rekening met deze elementen. Ook moet een gediversifieerde portefeuille ook enkele cyclische waarden
bevatten.
BELGISCHE AANDELEN

RETURN*

COMMENTAAR

1

EVS

8,3%

Goede vooruitzichten, koopwaardig

2

MELEXIS

7,4%

Sterke markttrends

3

GALAPAGOS

6,8%

Koers zet hausse verder
Geen nieuws

4

ECONOCOM GROUP

4,5%

5

BEKAERT

4,0%

1

NYRSTAR

-7,0%

Recente grondstoffencorrectie

2

FAGRON

-2,5%

Kapitaaloperatie stap verder

3

DELHAIZE

-2,1%

Geen specifiek nieuws

4

UMICORE

-2,1%

Recente grondstoffencorrectie

5

AB INBEV

-1,9%

Winstnemingen

Geen nieuws

* van 16 tot 20 mei 2016
Bron: Bloomberg, op basis van ons Europees aandelenuniversum

EVS realiseerde in het eerste kwartaal een 11% hogere omzet
en een 38% hogere bedrijfswinst ten opzichte van het zwakke
eerste kwartaal van vorig jaar. Die cijfers lagen wel licht onder
de verwachtingen, omdat bepaalde leveringen zijn opgeschoven
naar het volgende kwartaal. En de nettowinst bleef slechts stabiel
door een waardecorrectie op wisselkoersindekkingen. Maar de
vooruitzichten voor het volledige jaar blijven zeer bemoedigend:
een verdubbeling van het orderboek tegenover vorig jaar en +20%
tegenover het grote sportevenementenjaar 2014. Dit is mede te
danken aan de aanstaande Olympische Spelen en EK Voetbal, maar
ook dankzij de eerste adoptie van EVS’ nieuwe ultraHD-technologie
en een groot meerjarencontract met NEP. Voor een grote

investeringsgolf op basis van internetgebaseerde technologieën is
het allicht nog wachten tot 2018 of 2020. Maar het dieptepunt voor
EVS ligt duidelijk achter de rug. Na een koersstijging tot 32 EUR
verlaagden we vorig jaar de aanbeveling begin dit jaar naar ‘Hold’.
Na de recente correctie tot 29 EUR en door zijn bemoedigende
vooruitzichten, is er opnieuw voldoende opwaarts potentieel tot
ons koersdoel van 35 EUR, goed voor een koopaanbeveling.
AvH of Ackermans & van Haaren, kende een voorzichtige jaarstart
met een verwacht moeilijk eerste kwartaal bij dochter CFE/
DEME. Dit komt door omzetdruk bij de baggeractiviteiten, maar
daartegenover staat een sterk orderboek en omzetsterkte bij
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Contracting. De prestatie bij Private Banking rijmde met de
verwachtingen en bij enkele beursgenoteerde dochters, zoals
Sipef en Leasinvest, waren de resultaten beter dan verwacht.
Omwille van de timing van bepaalde werken, gaat DEME over
geheel 2016 uit van een licht lagere omzet met EBITDA-marges
die in overstemming zijn met het historisch (lagere) gemiddelde
tegenover zijn recordjaar 2015.
Binnen de financiële tak daalde het beheerd vermogen bij Delen
van 36,89 tot 35,35 miljard EUR door volatiele markten en
wisselkoerseffecten bij het Britse JM Finn & Co. Bij Bank J. Van Breda
steeg het door cliënten belegd vermogen licht tot 11,3 miljard EUR
(vs. 11,1 miljard EUR eind december 2015) bij een iets hogere
kredietgroei en uitzonderlijk lage provisies voor kredietverliezen.
Weet dat de belangrijke groeipolen Baggeren/Maritiem en Private
Banking het gros van de waarde en winstontwikkeling dragen door
en dat deze trend ondanks deze kwartaalzwakte intact blijft.
Daarnaast geloven we dat de vastgoedpoot en de ‘private equity’
portefeuille van de groep goed gepositioneerd zijn voor de komende
jaren. De groep laat zich voorzichtig maar vertrouwensvol uit voor
geheel 2016. Al nopen de grote onzekerheden in de economie en
op de financiële markten tot voorzichtigheid in de formulering van
concrete winstvooruitzichten. De nettokaspositie daalde slechts
lichtjes tot 71,2 miljoen EUR, maar de groep rijft deze maand wel
een fors dividend binnen van 49 miljoen EUR van Agidens (vroegere
Egemin-afdeling). Eind april na de onverklaarbare terugval van de
koers ondanks de koersstijgingen van een aantal beursgenoteerde
participaties in portefeuille (CFE, Leasinvest, Sipef, etc.) verhoogden
we het advies van Houden naar Kopen met een koersdoel van 140
EUR per aandeel. Ondertussen kon de koers zachtjes opklimmen
van een bodemniveau van circa 110 EUR. De intrinsieke waarde die
we momenteel schatten op 140 EUR (geen holdingkorting wegens
kwaliteit groep) laat nog voldoende opwaarts potentieel toe. Het
koopadvies en koersdoel van 140 EUR blijven dan ook van kracht.

CFE, een industriële groep actief in baggeren (DEME), contracting
en vastgoedontwikkeling, publiceerde onder het nieuwe
rapporteringssysteem een relatief zwakke ‘trading update’ over
het eerste kwartaal. Dat het eerste kwartaal bij de baggerpoot
DEME moeilijk ging worden, wisten we al door de moeilijke
vergelijkingsbasis van het zeer sterk eerste kwartaal van 2015 dat
zich kenmerkte door een uitzonderlijk hoge activiteitsgraad. Dit
onder impuls van grote werven in Egypte (Suezkanaal), Australië
(laatste fase werken in Wheatstone) en Qatar (Doha New Port).
Concreet daalde de omzet op groepsniveau met 25% door een
sterker dan verwachte -34% bij Dredging & Environment (vooral
DEME), ondanks een 25%-hogere omzet bij Contracting. Het
orderboek voor de groep bedroeg 3,97 miljard EUR (-4,6% sinds
eind 2015), waarvan 3,1 miljard EUR (-2,7%) bij DEME en -10%
bij Contracting (impact aanslagen Brussel). Het DEME orderboek
blijft wel op een hoog niveau en is bovendien nog zonder enkele
nieuwe orders, waaronder vooral de 750 miljoen EUR voor het
Duits-Deense Fehmarnbelt Fixed Link project.
Ondanks het goed gevuld orderboek maar door de timing van
bepaalde werken, stevent DEME over geheel 2016 af op een licht
lagere omzet met een al eerder aangekondigde terugkeer naar
genormaliseerde (lagere) operationele marges (circa. 18%) na een
uitzonderlijk 2015. De langetermijnvooruitzichten voor baggeren
blijven ondanks deze margedruk op korte termijn onverminderd
gunstig. Contracting en vastgoedontwikkeling zouden wel een
positieve bijdrage aan het resultaat leveren ondanks de moeilijke
toestand in België en in afwachting van een Tsjaad-oplossing.
Tenslotte stippen we nog aan dat de nettoschuld van 374 miljoen
EUR (+16%) grosso modo in de lijn der verwachtingen lag.
De kans is dus groot dat 2016 veeleer een licht lager overgangsjaar
wordt, met een zwakke eerste helft en verbetering in de tweede
helft van 2016, om daarna sterker te groeien in 2017. We blijven
CFE verkiezen boven concurrent Boskalis dankzij de succesvolle
uitbreiding van Offshore Wind, het sterker orderboek voor baggeren
en de verwachte positieve winstbijdrage van Contracting in 2016.
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Europese aandelen
Vuurwerk in de sector van de zaden en gewasbeschermingsproducten met na de lopende overname van het Zwitserse Syngenta door
het Chinese ChemChina nu ook een megazet door het Duitse Bayer. De Duitser doet immers een megabod van maar liefst 62 miljard USD
op het Amerikaanse Monsanto om zijn positie binnen dit segment gevoelig te versterken. Onze visie op deze spelers leest u hieronder.
EUROPESE AANDELEN

RETURN*

COMMENTAAR

1

DELTA LLOYD

10,1%

Opluchtingsrally na meevallende solvabiliteitspositie

2

STMICROELECTRONICS

9,9%

Meevallende Kapitaalmarktendag met opnieuw groei

3

CREDIT SUISSE

6,7%

Bankenherstel

4

BARCLAYS

6,4%

Bankenherstel

5

MERCK KGAA

6,1%

Beter dan verwachte kwartaalresultaten

1

TELEFONICA

-4,4%

Geen nieuws

2

DEUTSCHE POST

-3,7%

Winstnemingen na vorige week

3

ARCELORMITTAL

-3,6%

Recente grondstoffencorrectie

4

RICHEMONT

-3,4%

Barslechte tweedekwartaalresultaten

5

SAIPEM

-3,3%

Olieprijs zwakker

* * van 16 tot 20 mei 2016
Bron: Bloomberg, op basis van ons Europees aandelenuniversum

Het Chinese ChemChina plant om de Zwitserse gewasbeschermingsen zaadgroep Syngenta over te nemen en startte al sinds 23 maart
met een voorlopige omwisseloperatie. Dit is in afwachting van de
formele goedkeuring door de betrokken autoriteiten later dit jaar.
Tot dan wenst het al zo veel mogelijk Syngenta-aandelen binnen
te rijven.
Via dit omruilbod kunnen aandeelhouders per Syngenta-aandeel
een soort interim-aandeel ontvangen. Dit aandeel noteert
eveneens op de Zwitserse beurs met als ticker SYNNE (ISIN-code
CH0316124541) en schaduwt de koers van het gewone aandeel.
ChemChina zal deze operatie in afwachting van een definitieve
goedkeuring nog enkele keren herhalen. Concreet wordt deze
omruiloperatie die op 23 mei afloopt nu voor de eerste keer
verlengd tot 18 juli. We herinneren eraan dat de Chinezen per
aandeel Syngenta 465 USD in cash bieden, nog te verhogen met
een speciaal dividend van 5 CHF bij finalisering van deze operatie.
Omgerekend in CHF geeft dit momenteel circa 461 CHF per aandeel
Syngenta ofwel een opwaarts potentieel van 17% tegenover de
huidige beurskoers. Aandeelhouders kregen bovendien op 2 mei
2016 nog een gewoon dividend van 11 CHF, wat de totale prijs op
circa 472 CHF brengt ofwel 20% boven de actuele koers. Een ‘free
lunch’ dus indien het bod slaagt. Maar dit hangt vooral af van de
verhoopte goedkeuring van de Amerikaanse regulator en dit kan
nog enigszins duren.
Niet onbelangrijk is de recente aanstelling van Erik Fyrwald (exDuPont topmanager en huidig Univar CEO) als nieuwe CEO van
Syngenta. Fyrward zal op 1 juni e.k. huidig interim-CEO John Ramsay
vervangen en brengt een berg Amerikaanse chemie-ervaring en
contacten met regelgevers met zich mee. Duidelijk is dat Syngenta

met deze managementwissel de kansen op een Amerikaanse
goedkeuring wil verhogen. Hierbij gaat het management er nog
steeds van uit dat deze operatie (mits goedkeuring van de betrokken
autoriteiten) tegen eind dit jaar kan zijn afgerond.
Hoewel we de kans op een finale overname hoog inschatten en
daarom positief tegenover het bod staan, raden we aandeelhouders
aan om hun stukken voorlopig nog niet aan te bieden. Waarom?
Ten eerste is er nog steeds een kans (hoewel klein) dat Monsanto
in ultimo nog op de proppen komt met een tegenbod. We stelden
recent dat een bod van BASF of Bayer op Monsanto dit proces
mogelijk zou kunnen versnellen: de inkt was nog niet droog of daar
was Bayer al met een bod. Ten tweede heeft u nog tijd genoeg om
de stukken later alsnog aan te bieden en ten derde bespaart u uzelf
mogelijke administratieve en fiscale zorgen. Uiteraard zullen we u
tijdig informeren om dit later op het jaar wel te doen.
Wat als het bod toch nog zou afketsen? Wel, dan verwachten
we op korte termijn dat de koers van het aandeel onmiddellijk
flink daalt om vliegensvlug te herstellen. Immers, in dit geval
komt oude bekende Monsanto hoogstwaarschijnlijk opnieuw in
de running voor een overname van de Zwitser, mogelijk met de
steun van BASF of Bayer. Niet echt verrassend gezien de lopende
consolidatiebeweging binnen de agrochemie. Een initiële dip zou
dan een mooie (bijkomende) instapgelegenheid bieden. Kortom,
voorlopig afwachten dus. Syngenta blijft koopwaardig met een
koersdoel van 470 CHF.
Rekening houdend met de nieuwe business, de financiering en
de synergie-effecten, zou de koers van Bayer na de mogelijke
overname van Monsanto (eind 2017) terug naar 105 EUR moeten
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kunnen evolueren. Dit betekent voldoende opwaarts potentieel
voor een koopadvies. Toch maakt het aandeel Bayer geen deel
uit van onze favorieten. Er is immers te veel onzekerheid. Bayer
lanceerde een 100% cash bod op Monsanto tegen 122 USD per
aandeel. 25% zal gefinancierd worden met een kapitaalverhoging.
Na die deal, die minstens 12 maanden in beslag zal nemen, zullen
de activiteiten van Bayer voor de helft uit agrochemie en de
andere helft uit gezondheidszorg bestaan. Bayer zal de komende
weken het bod met Monsanto bespreken. Het verwacht geen
noemenswaardige problemen met de concurrentie-autoriteiten.
Het bod is een verrassende, maar mooie zet. De agrochemie heeft
een reuzenrol te spelen in het behoud van een leefbare wereld
omwille van ‘global warming’.
Met een marktaandeel van 24% tegenover 15% voor zowel Syngenta/
ChemChina als Dow Ag/DuPont Ag, zal Bayer de wereldleider
worden. Toch zijn er ook risico’s en nadelen. Bij grote deals is er
steeds het uitvoeringsrisico. De schuldpositie zal fors oplopen. Er
blijven ook uitdagingen in de gezondheidszorgtak. Bayer is een
middelgrote speler in gezondheidszorg en dient in de VS voor de
verkoop van producten steeds met partners te werken. Qua R&D
werden recent 4 projecten stopgezet. Tot slot is Merck OTC nog
niet volledig geïntegreerd. Gelukkig doen de huidige producten het
zeer goed (eg Xeralto) en kan Bayer hier nog even op teren.
Uit vrees voor aanhoudende prijsdruk in de VS raden we aan om
binnen de farmaceutische sector te diversifiëren naar medtech
bedrijven en/of een bedrijf zoals het Duitse Merck KGaA. Merck zijn
farmaceutische tak telt voor slechts 40% van de bedrijfswaarde. In
deze tak zijn de verwachtingen laag en werkt de groep met Pfizer
aan producten in immuno-oncologie. Op het ASCO congres in juni
verwachten we positief nieuws.
Daarnaast is er de ‘Life Science’ tak, die gesterkt is door de overname
van Sigma Aldrich en goed is voor 40% van de waarde van de
groep. Merck is leider in ‘B2B’ producten voor de farmaceutische
industrie, labo’s en universiteiten en beschikt over ’s werelds beste
e-commerce platform. Dit laatste is broodnodig in B2B activiteiten.
Tot slot is er nog de chemietak, die door innovatie weinig cyclisch
is. Deze is gespecialiseerd in tv-materialen.
De eerstekwartaalresultaten waren beter dan verwacht, maar door
negatieve wisselkoerseffecten in Latijns-Amerika verwachten we
geen verhogingen van de winstprognoses. Voor 2016 verwachten
we een groei van de omzet en de winst per aandeel met 15%,
grotendeels gedreven door de overname van Sigma Aldrich. De
waardering blijft eerder goedkoop: we betalen 15 keer de winst
voor 2016. Ons koersdoel is 105 EUR.

Vodafone is al enige tijd ons favoriete telecomaandeel omwille van
een verwachte groeiversnelling. De cijfers over het eerste kwartaal
van 2016 – het laatste kwartaal van hun boekjaar - voldeden
ruimschoots aan die verwachtingen.
De organische omzetgroei versnelde tot +2,5% versus +1,4% in
het vorige kwartaal en een krimp in de voorgaande jaren. Die
groei komt vooral door de sterke bijdrage van de Aziatische en
Afrikaanse groeilanden (+8%; vooral India en Turkije), terwijl ook
Europa na vijf jaren van omzetkrimp opnieuw groeit (+0,5%). Dat
is te danken aan gestabiliseerde prijzen, meer dataverkeer (onder
invloed van 4G) en uitbreiding van de Europese vastelijnsdiensten
(kabel in Duitsland en Spanje). Over het volledige boekjaar 20152016 groeide de bedrijfskasstroom met 2,7%. Voor het volgende
boekjaar stelt Vodafone een groei van de bedrijfskasstroom met 3
tot 6% voorop. De vrije kasstroom zal ook verder verbeteren omdat
de piek van de investeringen (onder meer voor 4G) achter de rug
ligt.
Het aandeel Vodafone is nog niet zo veel gestegen en blijft
interessant omwille van de hernieuwde groei, sterke aanwezigheid
in groeilanden en een vrij kasstroomrendement van 6,5%.
Tot slot gaat het vandaag niet goed in de luxesector en nog minder
in de afdeling van de uurwerken. Door de geopolitieke onzekerheid
zijn er minder toeristen in Parijs deze lente, de situatie in de
belangrijke markt van Hong Kong blijft moeilijk (minder toeristen,
te hoge voorraden in uurwerken) en de hoge huurprijzen van
luxewinkels wegen. Richemont publiceerde zeer slechte resultaten
voor het boekjaar tot maart 2016. In de tweede jaarhelft zakte de
omzet met 1,5% en de operationele winst met 30%. De operationele
winstmarge bereikte het dieptepunt dat tijdens de Lehmancrisis werd bereikt (12,5%, of min 640 basispunten). We blijven
ook sceptisch over Richemont zijn participatie van 49% in luxe
e-commerce huis Yoox.
De kaspositie blijft sterk (5 miljard CHF of bijna 20% van de
marktkapitalisatie) en de groep zal de kostenfocus verscherpen.
Toch betreuren we het dat het management de zure pil van een
voorraadvernietiging niet doorslikt. Tot slot was de start van het
nieuwe boekjaar bijzonder zwak, want de verkopen in april zakten
met 18%. We denken dat het te vroeg is om te kopen (tenzij nieuwe
info volgt uit de nog lopende analistenmeeting). (Rudy De Groodt,
Sandra Vandersmissen en Patrick Casselman, Senior Equity
Specialists)
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ONS OORDEEL OVER DE AANDELEN DIE IN HET ARTIKEL AAN BOD KOMEN
Bedrijf

Evolutie van de aanbeveling

Datum

Bedrijf

tijdens de laatste 12 maanden

Evolutie van de aanbeveling

Datum

tijdens de laatste 12 maanden

AvH

Van Hold naar Buy

27.04.2016

Merck KGaA

Van 'no recommendation' naar Buy

22.09.2015

Bayer

Van Buy naar Hold

22.04.2016

Richemont

Van Hold naar Buy

10.06.2015

CFE

Van 'no recommendation' naar Buy

24.03.2016

Syngenta

Van Hold naar Buy

08.02.2016

EVS

Van Hold naar Buy

12.05.2016

Vodafone

Buy
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Obligaties - ratingnieuws (van 16 tot 20 mei 2016)
Bedrijfsemittenten
Moody’s wijzigde de vooruitzichten van HeidelbergCement (Ba1)
naar positief. Het gevolg van de sterke operationele prestaties in
2015 en het eerste kwartaal van 2016. Een succesvolle overname
van Italcementi zou zeer positief zijn. De ermee samengaande
kostensynergie zou namelijk moeten zorgen voor een verbetering
van de tijdelijk zwakkere kredietcijfers.
Na de downgrade van EDF door Moody’s vorige week, deed S&P
nu hetzelfde: een downgrade naar A met negatieve vooruitzichten.
Deze zijn het gevolg van zowel de risico’s die wegen op EDF
(Flamanville, Hinkley Point,..) als van de vooruitzichten voor de
rating van Frankrijk.

RATINGS
Bedrijf

S&P / Fitch

Investment Grade

AAA

Aaa

AA+

Aa1

Speculative Grade

Moody's

AA

Aa2

AA-

Aa3

A+

A1

A

A2

A-

A3

BBB+

Baa1

BBB

Baa2

BBB-

Baa3

BB+

Ba1

BB

Ba2

BB-

Ba3

B+

B1

B

B2

B-

B3

CCC+

Caa1

CCC

Caa2

CCC-

Caa3

CC

Ca

C

C

D

D

Een kredietwaardigheidsbeoordeling geeft ons inzicht in
hoeverre de uitgever (“emittent”) zijn schuldverplichtingen
kan nakomen wanneer u een obligatie aankoopt (die
binnen uw risicoprofiel past).
Ter herinnering onderscheiden we ratings van goede
kwaliteit met een gecontroleerd risico of ‘Investment
Grade’, ofwel van mindere kwaliteit met een hoog risico of
‘Speculative Grade’.
Een hoger risico betekent gewoonlijk een hoger rendement.
Een ratingverlaging, en vooral een ratingverlaging naar
de categorie ‘Speculative Grade’, zorgt doorgaans voor
een verlaging van de prijs en een verhoging van het
obligatierendement, maar daar staat uiteraard tegenover
dat de kans stijgt dat de emittent zijn schuldverplichting
moeilijker kan naleven.
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Cijfers van de week
Vergelijking van Stoxx Europe 600, Bel-20 en S&P 500 sinds 01/01/11 (lokale munt)

Verloop van de pariteit EUR/USD over de laatste 3 jaar

(Bron: Bloomberg)

1,45

190

1,40
1,35

160

1,30
1,25

130

1,20
1,15

100

1,10
1,05

70
01.11

1,00
01.12

01.13

01.14

Stoxx Europe 600

RENTE

01.15

Bel-20

01.16

S&P 500

05.13

11.13

05.14

11.14

05.15

11.15

05.16

Rente op 10 jaar (Bund) in EUR over de laatste 3 jaar

(Bron: BNP Paribas Fortis en Bloomberg Consensus)

2,50

RENTEVOORUITZICHTEN (in %)
2J RENTE

23.05.16

3m

12m

Eurozone

-0,51

-0,47

-0,38

Verenigd Koninkrijk

0,42

0,72

1,24

Verenigde Staten

0,87

0,96

1,46

Japan

-0,23

-0,28

-0,29

23.05.16

3m

12m

Eurozone

0,15

0,20

0,50

Verenigd Koninkrijk

1,43

1,67

2,09

Verenigde Staten

1,82

2,00

2,20

Japan

-0,09

-0,10

-0,01

10J RENTE

MUNTEN

(Bron: BNP Paribas Fortis)

MUNTVOORUITZICHTEN

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
05.13

11.13

3m

12m

USD

1,12

1,12

1,08

GBP

0,77

0,78

0,75

SECTOREN

JPY

123

130

130

(STOXX Europe 600)

(Bron: Bloomberg)

BEURZEN
(PRESTATIE %)
Europa - STOXX 50

VERLOOP (in %)
op 1 week

sinds 01.01.16

0,2%

-10,3%

in 2015
3,8%

Goud

Automobiel

05.15

11.15

05.16

(Bron: BNP Paribas Fortis en Bloomberg Consensus)

GRONDSTOFFEN
Olie (Brent)

AANDELEN

11.14

GRONDSTOFFEN

23.05.16

MUNTEN

05.14

VOORUITZICHTEN
23.05.16

3M

48

43

50

1251

1200

1275

12M

VERLOOP (in %)
op 1 week

sinds 01.01.16

in 2015

-3,0%

-18,1%

2,5%

-20,3%

-3,3%

Grondstoffen

-1,6%

8,0%

-34,9%

Chemie

-3,0%

-10,0%

5,0%

0,6%

-1,2%

16,4%

Banken

Bouw & materialen

12,7%

Europa - STOXX 600

1,0%

-8,8%

8,0%

Financiële diensten

1,5%

-10,8%

18,7%

België - Bel-20

0,4%

-8,7%

12,6%

Voeding & dranken

-0,8%

-4,1%

16,9%

Nederland - AEX

-0,6%

-2,4%

4,1%

Farmacie

2,1%

-9,2%

14,6%

8,5%

Industrie

0,7%

-1,1%

5,6%

Verzekeringen

1,8%

-15,1%

14,0%
12,0%

Frankrijk - CAC40

0,0%

-7,0%

Duitsland - DAX

-1,2%

-8,4%

9,6%

Verenigd Koninkrijk - FTSE 100

-0,3%

-1,7%

-4,9%

Media

2,0%

-6,8%

Zwitserland - SMI

1,1%

-9,1%

-1,8%

Olie & gas

-2,2%

2,5%

-7,8%

Verenigde Staten - S&P500

0,3%

0,4%

-0,7%

Gezondheid en gezin

-0,2%

-1,0%

18,7%

Detailhandel

0,1%

-8,7%

8,0%

Technologie

1,9%

-10,5%

14,0%

Japan - Nikkei 225

1,1%

-12,5%

9,1%

Brazilië - Bovespa

-4,0%

14,7%

-13,3%

Rusland - Micex

-2,5%

6,0%

26,1%

Telecom

0,3%

-7,8%

8,5%

India - Sensex

-1,6%

-3,4%

-5,0%

Reizen & ontspanning

2,1%

-9,4%

19,6%

China - Shangai Composite

-0,3%

-19,7%

9,4%

Sociale dienstverlening

-0,9%

-5,7%

-3,7%

Bovenstaande vooruitzichten bieden geen garantie voor de toekomst.
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