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Caesar, Sosigenes
en Mario
–––
Thierry Charlier,
director investment services

Geef Caesar wat Caesar toekomt: een extra dag in februari!
De Romeinse kalender liep lange tijd niet gelijk met de cyclus
van de seizoenen. Om dat euvel te verhelpen, werden er maar
liefst twee nieuwe maanden toegevoegd: januari en februari.
Maar ook dat bleek niet voldoende. De pontifexen die in het
oude Rome instonden voor de religieuze aangelegenheden
waren daarom verplicht om de twee jaar een paar extra dagen
in te lassen. Iets dat ze trouwens ook graag misbruikten om de
mandaten van de consuls naar goeddunken te verlengen of te
verkorten.
Maar dan kwam Julius Caesar de macht van de pontifexen
inperken: in 45 voor Christus vroeg hij de Griekse astronoom
Sosigenes van Alexandrië om even orde op zaken te stellen.
De astronoom ontwierp de juliaanse kalender die bestond uit
365 dagen en 12 maanden van ongelijke duur. Nieuwjaar valt
sindsdien op 1 januari. Toch bleek het kalenderjaar nog altijd
niet perfect met het zonnejaar samen te vallen en daarom werd
er om de vier jaar een extra dag ingevoegd.

Het feit dat u uw magazine laattijdig ontvangt, zouden we
op deze extra dag kunnen steken. Maar eerlijk is eerlijk… de
schuldige is Mario Draghi. De voorzitter van de Europese
Centrale Bank had eerder te verstaan gegeven dat de ECB niet
zou twijfelen om tijdens de vergadering van de gouverneurs op
10 maart knopen door te hakken indien de prijsstabiliteit dat
vereiste. En dat was iets waarvoor we de publicatie wel even
wilden uitstellen. Als u even doorbladert vindt u een overzicht
van de nieuwe situatie.
Dit jaar is dankzij Julius Caesar een schrikkeljaar en daardoor
kende de volatiele februarimaand een extra beursdag. Maar
niet getreurd, binnenkort begint de lente en hopelijk schijnt de
zon dan ook op de beursvloer!

Veel leesplezier,
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Een trendbreuk in het verschiet?

Het einde van een
rentetijdperk?
De verwachtingen waren hoog gespannen op 10 maart. De vergadering van
de Europese Centrale Bank werd zomaar even de belangrijkste bijeenkomst
ooit genoemd. Wel, toch de belangrijkste bijeenkomst ooit van de ECB.
En deze keer had niemand nog het recht om vragen te stellen bij de vroegere
beloftes van Mario Draghi want Mister Euro kwam deze keer met een
paardenmiddel op de proppen.
–––
Philippe Gijsels, , chief strategy officer

De uitkomst van de recentste ECB-vergadering mag er zijn:
drie toonaangevende rentevoeten werden nog maar eens
verlaagd, waaronder de depositorente die met 10 basispunten naar -0,4% gebracht werd. Misschien werd er in
een aantal kringen stiekem op 20 basispunten gehoopt,
maar zoiets kon de angst voor de impact van een te negatieve rente op de winstgevendheid van de banksector
aanwakkeren. Laten we het erop houden dat de ECB met
10 basispunten de gulden middenweg zocht. Vanaf juni dit
jaar kan de banksector terug aankloppen bij de ECB voor
erg goedkope leningen. Het TLTRO II-programma (targeted
longer-term refinancing operations) moet de liquiditeit
garanderen en hopelijk geld, onder de vorm van leningen,
naar de reële economie doorsluizen.

Meer bedrijfsleningen op ECB-balans

Op rentevlak was het misschien net iets minder dan verhoopt, maar de ECB zette dan weer wel zwaar in op het
onconventionele beleid. De centrale bank verhoogt het
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aankoopprogramma van rentepapier meer dan verwacht.
Niet alleen het maandelijkse aankoopbedrag overstijgt de
verwachtingen en gaat van 60 naar 80 miljard euro. Maar
vooral het soort waardepapier dat in aanmerking komt,
werd fors uitgebreid en wel met bedrijfspapier. En dat was
toch wel een verrassing, want de meeste waarnemers waren er van uitgegaan dat obligaties van bedrijven (nietfinanciële instellingen) opkopen voorlopig toch nog wel
een brug te ver was.
Dat de “eindvervaldag” van de aankopen nog op maart
2017 ligt en voorlopig niet verder werd verlengd is op zich
niet zo belangrijk. Mario de Magiër kan dat met zijn toverstaf in een vingerknip verhelpen van zodra de einddatum
dichterbij komt. Kwestie ook om niet al het kruit ineens te
verschieten. Op deze manier kan hij de volgende keer, of
wanneer dat nodig blijkt, nog steeds zeggen dat het opkoopprogramma blijft lopen tot de inflatiedoelstelling (net
onder 2%) gehaald wordt.

Een addertje onder het gras

De markten werden gerustgesteld met een
hele hoop lekkers, maar dat neemt niet
weg dat er ook een addertje onder het gras
schuilt. Tijdens de persconferentie gaf de
rentepaus aan dat de rente niet meer gaat
zakken, zolang er geen onvoorziene ongelukken gebeuren of een zwarte zwaan aan
komt vliegen. Die verrassende uitspraak
geeft het gevoel dat de kruitkamer van de
centrale banken leeg begint te raken en dat
de bijna continue rentedaling sinds 1982,
aan het einde van de rit is gekomen.
Dit wil niet zeggen dat bijkomende maatregelen uitgesloten zijn, maar wel dat we
ze eerder in de onconventionele hoek zullen moeten zoeken. En dat is toch wel even
schrikken, zelfs al is het eigenlijk nog te vroeg
om hier al grote conclusies uit te trekken.
Vooral ook omdat iedereen, en dus ook wij,
de afgelopen jaren meermaals het einde van
de rentedalingen voorspelde. Laten we het
daarom niet te stellig poneren en gewoon de
vraag stellen: stopt hier de rentedaling en
leven we vanaf 10 maart 2016 in een andere
beleggingomgeving? Indien wel, dan zou dit
wel eens grote gevolgen kunnen hebben …

Niet noodzakelijk een ramp voor
aandelen of goud

Maar dit betekent ook niet meteen het einde van de wereld voor andere activaklassen zoals aandelen of goud. Noch zou dit
het einde van de economie in het algemeen
of de huizenmarkt in het bijzonder moeten
betekenen. Integendeel, een geleidelijke
stijging van de rentevoeten zou vooral betekenen dat we de crisisjaren achter ons laten
en dat de wereldeconomie langzaam maar
zeker aan het normaliseren is. En dat is toch
waar iedereen zo hard op hoopt? Bijgevolg
is er ook geen reden om schrik te hebben.
Natuurlijk blijft het oppassen geblazen voor
te lange looptijden. Maar ook dat is niets
nieuws. De redenering dat als de rente
stijgt, vastrentend papier een concurrent
wordt van andere activaklassen klopt uiteraard. Maar we beginnen van zo extreem
lage renteniveaus dat het al hard en snel
moet gaan vooraleer dit de komende jaren
een beduidend negatieve impact zou kunnen hebben.
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Grondstoffen richting
bodemprijs?

Nu we het toch over een eventuele normalisering hebben: als de wereldeconomie zijn
evenwicht terugvindt, zouden ook de grondstofprijzen op een bepaald moment moeten
stabiliseren. De sterkste daling sinds de jaren dertig veroorzaakte niet alleen heel wat
economische onevenwichten, maar zorgde
ook voor transfers van grondstofproducenten naar grondstofconsumenten. De negatieve impact op de wereldhandel daarvan is
ondertussen duidelijk. Toegegeven, dit heeft
natuurlijk ook te maken met het feit dat de
wereldeconomie, zelfs in landen zoals China, meer en meer naar een diensteneconomie evolueert. En diensten zijn nu eenmaal
per definitie meer lokaal van aard. Het gevolg daarvan is dat er relatief gezien minder
met grondstoffen en goederen van de ene
kant naar de andere kant van de planeet
wordt gezeuld.

Boom and bust

Niemand kan ontkennen dat deze prijsdalingen een flinke impact hadden, en bijgevolg wordt elke opvering van de prijzen
steevast gevolgd door de vraag of we eindelijk op een keerpunt zitten. Maar op dit
ogenblik is het nog veel te vroeg om zoiets
te besluiten. Over de timing valt er nog niet
veel zinnigs te zeggen, maar wat we wel
weten is welk traject ons nog te wachten
staat. Na de overdrijvingen in de markt
moet er eerst puin geruimd worden vooraleer de markt kan herleven. De boom and
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bust cycle heeft immers zwaar toegeslagen in de door
overaanbod geplaagde olie- en metaalmarkten. Zolang de
productiecapaciteit niet omlaag gaat, blijft het overaanbod
de prijzen drukken. Ofwel doet de industrie hier vrijwillig iets aan door onrendabele productiesites te sluiten of
fusies, overnames of andere samenwerkingsverbanden uit
te werken, ofwel gaan de zwakste spelers overkop. De afgelopen maanden zagen we heel wat vrijwillige – en minder vrijwillige – rationalisaties binnen de brede grondstoffensector. De industrie blijft dus niet bij de pakken zitten,
maar het overaanbod blijft dusdanig dat we nog helemaal
niet kunnen stellen dat er al een keerpunt in zicht is.

Een trendbreuk of toch niet?

We zagen de grondstofmarkten en grondstofbedrijven recent sterk opveren, maar dat wil niet zoveel zeggen. Zoiets
is niet meer dan logisch als je ziet hoe sterk de eerdere

dalingen waren. Vergeet ook niet dat de sterkste rally’s
tijdens – dalende – berenmarkten gebeuren. Stijgingen in
stierenmarkten zijn veel geleidelijker. Het valt dus zeker
niet uit te sluiten dat het hele grondstoffencomplex nog
eens naar beneden tuimelt vooraleer het finaal beter gaat.
Niets laat toe om nu al te concluderen dat er een nieuwe
langdurige stijgingsfase is begonnen. We maken wel een
uitzondering voor de goudmarkt waar de fundamentals
toch beter zijn dan bij de andere grondstoffen. Waarschijnlijk gaat de trend hier keren. Mogelijk staan we zelfs op
een kruispunt waarbij een aantal jarenlange trends omgebogen worden. Dit zal niet alleen nieuwe opportuniteiten
opleveren maar bijna onvermijdelijk ook gepaard gaan met
veel volatiliteit. Het is de komende maanden dan ook meer
dan ooit zaak om de aandacht er bij te houden. En als Mr.
Market tegen ons spreekt goed te luisteren…

Markante feiten van het discretionair beheer in de maand februari
Een maand met twee snelheden
In de eerste twee weken bleven alle activa waarde verliezen. De bezorgdheid
over de Chinese economie, de lage
olieprijzen en de twijfels over de winstgevendheid van de banken zorgden
voor paniek op de markten. Gelukkig
beleefden we in de tweede helft van de
maand een spectaculaire remonte. Gelet op de economische fundamentele
factoren was de correctie inderdaad
buitensporig. De onderhandelingen
tussen de OPEC-lidstaten en andere
olieproducerende landen over een
mogelijke productiestop, nieuwe verklaringen van de Chinese overheid en het
vooruitzicht op een interventie van de
ECB in de loop van maart hebben de
markten weer wat kleur kunnen geven.
In onze vorige editie bevestigden we ons
vertrouwen in aandelen. Wanneer het risicoprofiel dat toeliet, heeft het beheer
dus van de zwakke koersen geprofiteerd
om het aandelencompartiment te verruimen door tegen midden februari de

posities aan Europese en Amerikaanse
aandelen te versterken.
Een gelijkaardige situatie zagen we op
de obligatiemarkten, en dan vooral wat
de ‘speculative grade’ obligaties in euro
betreft. Dat zijn obligaties met een lagere kwaliteit maar hogere coupon. In
de eerste helft van de maand kregen
ze rake klappen, maar ze pikten daarna
toch weer op.
Langere looptijd voor obligaties
Het is nu duidelijk dat de centrale banken de rentevoeten nog een hele tijd
erg laag zullen houden. Zelfs in de Verenigde Staten is de kans op een nieuwe
renteverhoging gedaald. Vandaar de
centrale vraag: hoe kunnen we nog
winsten binnenhalen met obligaties? In
principe zijn er twee mogelijkheden. Ofwel kopen we iets meer obligaties van
mindere kwaliteit die in ruil voor het ho-

gere risico een betere coupon bieden.
Of we kopen obligaties met een langere
looptijd die meer opleveren dan obligaties op korte termijn. Die tweede optie
gaat echter ook gepaard met risico’s
in geval van een renteverhoging. Tot
vandaag koos het beheer voornamelijk voor de eerste oplossing. Omdat het
huidige beleid van de centrale banken
echter doet vermoeden dat een renteverhoging niet voor meteen is, hebben
de beheerders beslist de gemiddelde
looptijd van de obligaties in de portefeuille iets te verlengen om de coupons
te verhogen.
Goud
Tot slot mogen we zeker goud niet vergeten te vermelden. Dat is de grote winnaar sinds het begin van het jaar door
in twee maanden met gemiddeld 17%
te stijgen. En dat heeft een positieve impact op de portefeuilles.

Valérie de Gheldere, investment manager
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in 2015

Autosector

14,9%

-13,9%

12,7%

Banken

21,6%

-13,2%

-3,3%

Grondstoffen

28,6%

8,4%

-34,9%

op 1 maand

sinds 01.01.16

in 2015

Chemie

9,0%

-8,3%

5,0%

Europa - Stoxx 50

13,9%

-6,6%

3,8%

Bouw & materialen

13,9%

-3,3%

16,4%

Europe - Stoxx 600

13,3%

-6,5%

8,0%

Financiële diensten

14,8%

-11,1%

18,7%

België - Bel20

9,1%

-7,7%

12,6%

Voeding & dranken

5,7%

-3,7%

16,9%

Nederland - AEX

15,0%

-0,4%

4,1%

Gezondheidszorgen

7,6%

-10,8%

14,6%

Frankrijk - CAC40

14,5%

-3,8%

8,5%

Industrie

13,8%

-3,8%

5,6%

Duitsland - DAX

11,3%

-9,4%

9,6%

Verzekeringen

14,9%

-11,9%

14,0%

Verenigd Kon. - FTSE 100

10,7%

-1,8%

-4,9%

Media

11,5%

-4,4%

12,0%

Zwitserland - SMI

6,3%

-9,7%

-1,8%

Olie & gas

17,9%

1,3%

-7,8%

Verenigde Staten - S&P500

8,8%

-2,7%

-0,7%

Verzorgings- en huishoudprod.

9,0%

-1,3%

18,7%

Japan - Nikkei 225

7,8%

-11,0%

9,1%

Detailhandel

8,8%

-4,6%

8,0%

Brazilië - Bovespa

26,1%

14,4%

-13,3%

Technologie

10,1%

-8,1%

14,0%

Rusland - Micex

9,8%

6,7%

26,1%

Telecom

10,5%

-5,2%

8,5%

India - Sensex

7,6%

-5,4%

-5,0%

Reizen & ontspanning

9,6%

-9,2%

19,6%

China - Shangai Composite

1,7%

-20,6%

9,4%

Nutsvoorzieningen

7,0%

-6,1%

-3,7%
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FUSIE- EN
OVERNAMES
BrOn van rendement Op de Beurs
Ook in het bedrijfsleven geldt het adagium “eten of gegeten worden”. Door de
economische onzekerheid tuimelen de beurskoersen van bepaalde sectoren naar
beneden terwijl potentiële overnemers nagenoeg gratis aan geld kunnen geraken.
Kortom, een ideale situatie voor grootschalige fusies en overnames.
–––
Sandra Vandersmissen, Patrick Casselman & Rudy De Groodt, senior equity specialists

Vorig jaar hadden we zoals steeds een lijstje
met potentiële fusies en overnames opgesteld
en blijkbaar hadden we er een goed oog in,
want heel wat van onze voorspellingen zijn uitgekomen. Over het algemeen zagen de prooien
hun beurskoersen stijgen. De lage rentes zijn
uiteraard een flinke stimulans voor potentiële
fusie- of overnamekandidaten. Want wie laat
mooie koopjes aan zich voorbijgaan als je er
het geld voor hebt? Toch is er haast geboden,
want de bedrijfsleningen beginnen duurder te
worden. Op dit ogenblik zien we vooral mogelijkheden in telecom, technologie, gezondheidszorg en chemie.

In 2015 aangekondigde fusies en overnames
Sector

Prooi

Overnemer

Biersector

SAB Miller

AB Inbev

Distributie

Ahold

Delhaize (fusie)

Darty

FNAC

Energie

BG Group

Royal Dutch Shell

Chemie

Syngenta

ChemChina

Recruitment

USG People

Recruit

Bouw

Italcimenti

HeidelbergCement

Industrie

CMB

Marc Saverys

eurOpese Overnames: wie lOOpt in de kijker?
telecom

De versnipperde Europese telecomsector is stap voor stap aan het consolideren. We zien een evolutie waarbij er per land
of regio nog maar een drietal spelers overblijven en die bovendien pogen om zowel vaste als mobiele telefonie aan te
bieden. In Frankrijk lijkt er eindelijk schot te komen in de langverwachte consolidatie. De vier operatoren voeren blijkbaar
ernstige overnamegesprekken waarbij Bouygues Telecom door Orange zou opgekocht worden. De bedoeling is om de
klanten en het netwerk van de prooi te verdelen over de drie overblijvende spelers (Orange, Ilias en SFR-Numéricable)
die daar uiteraard allemaal voordeel uit halen.
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Daarnaast zouden ook Vodafone en
Liberty Global opnieuw in gesprek
zijn over een ruiloperatie om de mobiele en vaste netwerken in een aantal landen te kunnen bundelen. Tot nu
toe waren de meeste telecomfusies
gericht op een versterking binnen de
landsgrenzen. Maar nu wordt er ook
meer gesproken over grensoverschrijdende fusies. Zo heeft de CEO van
Orange gealludeerd op een mogelijke
combinatie van Orange met Telecom
Italia, Proximus en KPN. Ook Deutsche Telekom heeft zijn oog laten vallen op nationale spelers in de relatief
kleinere buurlanden (zie ook verder
bij Belgische overnamekandidaten).

Technologie

In de technologiesector zien we drie
potentiële prooien. Laten we beginnen met ARM. China wil minder afhankelijk worden van de import van
chips en dan is het niet denkbeeldig
dat ARM in het vizier van een Chinese
groep terechtkomt. Maar ARM valt
bij wel meer geïnteresseerde overnemers in de smaak, zoals het Amerikaanse Qualcomm of Apple. Deze
laatste bulkt van de cash en krijgt af
te rekenen met een (tijdelijke) groeivertraging. Apple zou ook wel eens
interesse kunnen hebben voor het
Nederlandse TomTom dat binnen de
niche van de kaart- en navigatiesystemen een grote speler is. Want gaat het
management van Apple er niet van uit
dat de volgende killer-applicatie bij de
zelfrijdende e-wagens gezocht moet
worden? Ten slotte schuiven we ook
de Franse IT-dienstverlener Atos naar
voren als overnameprooi, die dankzij
activiteiten in big data en cyber security in de kijker loopt.

Gezondheidszorg

In de farmasector verwachten we
meer deals, maar aan een lager ritme
dan voorheen. Pfizer en Teva hebben
Allergan onder elkaar verdeeld wat de
honger van beide protagonisten toch
even moet stillen. AstraZeneca halen
we van onze lijst aangezien Pfizer even

voldaan is. Hetzelfde kunnen we zeggen over Shire dat sinds de overname
van Baxalta (afgespind van Baxter) in
omvang verdubbeld is. Overblijvende
prooien zijn het Zwitserse Actelion,
gespecialiseerd in zeldzame ziekten,
en UCB (zie verder bij Belgische kandidaten). Smith & Nephew blijft de
gedoodverfde prooi van Stryker.

Chemie

In 2015 zagen we een versnelling in
het aantal fusies en overnames met
o.a. de overname van Cytec door Solvay, Airgas door Air Liquide en het
mislukte bod van PotashCorp op K+S.
Ook Syngenta kreeg een overnamebod
van Monsanto, maar wees dat herhaaldelijk af wegens de te lage prijs.
Maar uiteindelijk was het de Chinese
chemiegigant ChemChina die met de
Zwitserse overnameprooi gaat lopen.
De grootste operatie was de aangekondigde fusie tussen de Amerikaanse
chemiegiganten DuPont en Dow Chemical. Vooral het opsplitsen van deze
nieuwe gigant in een aantal gefocuste
chemiespelers biedt opportuniteiten
om te investeren in bepaalde activiteiten of deze net af te stoten. In dit
kader denken we aan een mogelijke
overname van de Nederlandse Nutrition-speler DSM door de specialiteitendochter van DuPont-Dow Chemical. Naast DSM blijven de meest
voor de hand liggende kandidaten
om overgenomen te worden: Arkema
(door Sabic?), Clariant, Croda, Symrise en mogelijk Lanxess.

Energie en
nutsvoorzieningen

Aangezien heel wat overheden strategische participaties aanhouden,
voorzien we geen grote overnamescenario’s bij de Europese energieruizen.
Total en ENI hebben wel aangekondigd
dat ze in de Verenigde Staten op jacht
willen trekken. Kwaliteitsvolle prooien
in de VS zijn Apache en Hess. Bij de
dienstenleveranciers in de oliesector
zien we ook de Nederlandse groep
SBM Offshore (Hal Trust?) en Fugro
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(Hal Trust?, Boskalis?) die kans maken
om een overnamebod te krijgen.
We verwachten geen grote bewegingen bij de nutsvoorzieningen behalve
eventueel een overnamebod op Suez
van hoofdaandeelhouder Engie die al
33% in handen heeft. Een ander alternatief is een fusie tussen Suez en
Veolia.

Industrie

In de autoindustrie droomt de CEO
van Fiat Chrysler, Sergio Marchionne,
van nieuwe schaalvoordelen om de
toekomstige technologische uitdagingen aan te kunnen. Als zijn verleidingspogingen bij General Moters
niets opleveren, kan hij proberen om
het kleinere Peugeot Citroën het hof
te maken. Sinds vorig jaar hebben de
windmolenfabrikanten de wind in de
rug en er wordt duchtig gespeculeerd
over een overname van het Spaanse
Gamesa door Siemens. In de uitzendsector is, na de overname van USG
People, het Britse Hays de meest voor
de hand liggende prooi voor Randstad
of Adecco.

Consumentengoederen

Fusie- en overnames zijn een uitweg
wanneer de bedrijfsstrategie niet
voldoet. Beiersdorf, met Nivea als
grootste merk, zou een prooi kunnen
zijn voor het Amerikaanse Coty. Na de
overname van de cosmeticamerken
van P&G mist Coty nog een wereldmerk in huidverzorging. Bij Danone
verwachten we druk van de aandeelhouders als het nieuw strategisch
plan op termijn geen vruchten zou afwerpen. Nu ABI Sabmiller koopt, zien
we Diageo niet langer als een overnamekandidaat. Bovendien gaat het
operationeel beter met Diageo. Tot
slot, wordt het Amerikaanse Colgate
al eens getipt als potentiële prooi voor
Unilever.

AANDELENMARKTEN

Media

In de mediasector zijn het Italiaanse
TV-huis Mediaset en het Britse Sky,
dat vooral actief is in betaal-TV, valabele kandidaten. Het is een publiek
geheim dat Mr. Bolloré, hoofdaandeelhouder van Vivendi, droomt van één
grote Zuid-Europese mediagroep. En
het Amerikaanse Newscorp zou met
Sky opnieuw kunnen groeien in betaalTV.

Mogelijke fusie-en overnamescenario’s (2016-2018)
Sector
Prooi
Energie
SBM Offshore
Fugro
Apache
Hess
Nutsbedrijven
Suez
Industriële bedrijven
Peugeot Citroën
Gamesa
Hays
Consumentengoederen
Beiersdorf
Colgate
Home Retail Group
Media
Mediaset / Sky
Sky
Publicis

Overnemer
Hal Trust
Hal Trust / Boskalis
Total / ENI
Total / ENI
Veolia (fusie)
Fiat Chrysler
Siemens
Randstad / Adecco
Coty
Unilever
Sainsbury/Steinhoff
Vivendi
Newscorp

Overname- of uitkoopkandidaten op de Belgische beurs:
Umicore

De Belgische metaalgroep werd al meermaals getipt
als overnameprooi. Maar nu de koers onder invloed van
het conjunctuurpessimisme tot een recent dieptepunt
van 33 EUR gezakt is, wordt dat scenario weer realistischer. Intussen heeft het voormalige Union Minière
met GBL wel een referentie-aandeelhouder die 17% van
de aandelen bezit. Maar GBL kiest gewoonlijk niet voor
een volledige overname en verkoopt bij voorkeur zijn
participatie met een mooie premie aan een potentiële
overnemer.

Fagron en Nyrstar

Barco

Ook Barco heeft sinds de GIMV haar participatie van
10% aan Van De Wiele (Charles Beauduin) verkocht een
nieuwe hoofdaandeelhouder die zijn belang geleidelijk
aan optrekt via inkopen op de beurs (intussen bijna
15%). Een volledige overname van Barco valt op termijn
niet uit te sluiten.

Onder de Belgische overnamekandidaten vinden we ook aandelen die
het voorbije jaar zwaar zijn afgestraft zoals Fagron en Nyrstar. Door
verzwakkende omgevingsfactoren en de uitdagende balanssituatie
worden ze gedwongen tot een zware kapitaalverhoging. Gelukkig genieten ze steun van geïnteresseerde investeerders. Bij Fagron zijn dat de
Omega Pharma-oprichters M. Coucke en Y. Vindevogel, naast private
equity spelers zoals CVC of Waterland. Bij Nyrstar is dat de Nederlandse
grondstoffentrader Trafigura dat bereidt is om via de kapitaalsverhoging
de bestaande participatie van 21% op te trekken tot maximaal 50%. Een
volledig overnamebod is weliswaar niet voor meteen.
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Bpost en GIMV

De verkoop van de overheidsparticipatie is ook voor bpost (51% staatsbelang)
en GIMV (blokkeringsminderheid van
27% in handen van Vlaamse overheid)
niet uitgesloten. Bij een verkoop van
het controlebelang in Bpost moet automatisch een volledig overnamebod volgen. Als kandidaat-overnemers denken
we aan Europese sectorgenoten. Wat
GIMV betreft, zou Urbain Vandeurzen,
die al een kleine participatie aanhoudt,
geïnteresseerd zijn om bijkomend te investeren. Zijn ontslag als voorzitter van
GIMV kan ook in die richting wijzen.

Proximus, Mobistar en Telenet

Zowel Orange, Deutsche Telecom als KPN lieten al interesse blijken voor
Proximus. Maar staat onze nationale telecomoperator wel te koop? De
Belgische regering hield tot nu toe vast aan het meerderheidsbelang van
53,5%. Toch zijn er argumenten die pleiten voor een verkoop: afbouw van
de overheidsschuld, het vermijden van belangenvermenging als eigenaar
en telecomregulator, het koersherstel van de jongste jaren zouden samen
met een overnamepremie meerdere jaren dividend kunnen compenseren.
De huidige regering zorgde er alvast voor dat er geen juridische obstakels
zijn voor een eventuele verkoop van het meerderheidsbelang.
Dat Orange op de Belgische telecommarkt de voorkeur geeft aan Proximus boven zijn Belgische dochter Mobistar valt te verklaren omdat Proximus een volwaardige geïntegreerde vaste en mobiele aanbieder is, terwijl
Mobistar zonder vast netwerk relatief zwak staat in een convergerende
telecomwereld. Toch kan de aangekondigde vervanging van het Mobistarmerk door het internationale groepsmerk Orange er op wijzen dat Orange
toch met Mobistar verder wil gaan, eventueel met de hoop om ooit de
hand te kunnen leggen op de Waalse kabeloperator Voo en zo een derde
geïntegreerde Belgische operator te vormen (naast Proximus en TelenetBase).
Over de uitkoop van Telenet door hoofdaandeelhouder Liberty Global (die
al 57% bezit) wordt al geruime tijd gespeculeerd, maar gezien de relatief
hoge waardering van Telenet tegenover de fors teruggevallen koers van
Liberty is dat nu minder waarschijnlijk geworden. Liberty zal nu eerst focussen op de gesprekken over een activa-ruil met Vodafone.

Tessenderlo

Bij Tessenderlo heeft Luc Tack (via Picanol)
de van de Franse staat overgekochte participatie van 27% uitgebreid tot 32%. Aangezien
de drempel van 30% werd overschreden via
een kapitaalverhoging moest er geen volledig
overnamebod volgen. Nu probeert hij de participatie verder te verhogen naar 57% via een
voorgestelde fusie met Picanol. Maar vermits
de minderheidsaandeelhouders niet tevreden
zijn met de hoge waarde waartegen de Picanolactiva worden ingebracht, is het niet zeker of
dit plan zal doorgaan. (NVDR: Dit project werd
ondertussen al afgeblazen).

UCB en biotechondernemingen

UCB zou in het verleden al een
bod ontvangen hebben van Amgen (partner in UCB’s osteoporoseproject). Het is niet uitgesloten dat
na de recente publicatie van de vrij
succesvolle fase III-resultaten van
het osteoporose-project, er terug
overnamespeculaties komen. We
bespelen dit idee via moederholding
Tubize, waar we genieten van een
holdingdiscount van 46%, die bij een
overname van UCB plots kan wegvallen.
Verder zijn de meeste Belgische biotechbedrijven mogelijke overnameprooien, doorgaans voor de partners
waarmee ze al samenwerken: Ablynx (door AbbVie of Merck) , Galapagos (door Gilead, die al voor 15%
kapitaal heeft ingebracht), Thrombogenics (de beurswaarde is amper
groter dan de cashpositie terwijl het
bedrijf promotie maakt rond z’n R&D
pijplijn).

En verder

Verder vinden we bij de Belgische technologiebedrijven heel wat
pareltjes. We denken aan Melexis (door Infineon?), EVS (omwille van zijn dominante positie in live outdoor broadcasting) en
IBA (bvb. door het Zweedse Elekta, dat graag zou uitbreiden naar
de snel groeiende protontherapie-markt).
In het segment van gereguleerde nutsbedrijven zien we mogelijke
interesse van het Italiaanse SNAM in het Belgische gasnetwerk
van Fluxys.
Tot slot sluiten we geen uitkoop uit van bedrijven met beperkte
free float door familiale aandeelhouders (Kinepolis, Roularta,
Sioen, Jenssen…).
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SECTORANALYSE

INFORMATICATECHNOLOGIE
Sector zoekt innovaties
Dankzij de miniaturisering van elektronische componenten werden de
processoren alsmaar krachtiger en goedkoper. Maar dit model botst
stilaan tegen de grenzen van wat technologisch mogelijk is. Om het huidige
groeiritme te handhaven moet de ICT-sector een oplossing zien te vinden voor
deze uitdaging en voor het groeiende probleem van het elektronisch afval.
–––
Guy Janssens, senior SRI specialist, & Rudy De Groodt, senior equity specialist

Computerchips: klein,
kleiner, kleinst

Als je een nieuwe smartphone koopt,
stel je vast dat je voor dezelfde prijs
een sneller en beter toestel krijgt. Dat
fenomeen zien we in de hele ICT-sector (computers, laptops en tablets).
De belangrijkste reden hiervan is dat
computerchips voortdurend krachtiger worden. Sinds de jaren zestig is
het aantal transistors op een chip nagenoeg elk jaar verdubbeld terwijl de
productiekost per geheugeneenheid
telkens halveerde.
Maar de fysieke grenzen van wat mogelijk is, zijn nu bijna bereikt en het
is niet langer houdbaar om het aantal transistors aan hetzelfde ritme te
verhogen.
Aangezien de innovatie achterblijft,
zouden de IT-consumenten wel eens

kunnen overwegen om hun toestellen langer bij te houden in plaats van
ze om de twee jaar te vervangen. Dat
scheelt al snel een slok op de borrel
als je weet dat er jaarlijks meer dan
een miljard smartphones geproduceerd worden.

Ecologisch belastend

De productie van elektronische componenten heeft een grote ecologische
impact. Zowel het ontginnen van de
grondstoffen (koper, kobalt, lithium
en nikkel) als de vereiste energie om
een smartphone van ongeveer 130
gram te produceren, veroorzaken een
fikse ecologische voetafdruk van ongeveer 75 kg. Het grootste deel daarvan (ongeveer 50 kg) bestaat uit CO2.
Aangezien er in een smartphone veel
edele metalen verwerkt zijn, is recyclage belangrijk voor de sector. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat je bij
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aankoop van een nieuwe smartphone
vaak een korting krijgt als je het oude
toestel weer inlevert. Jammer genoeg
zit het nog niet helemaal snor met
de recyclage. Elektronisch afval komt
vaak terecht in de derde wereld waar
kinderen de toestellen in erbarmelijke omstandigheden uit elkaar halen en daarbij hun gezondheid en het
leefmilieu in gevaar brengen. Gelukkig zijn de internationale normen in
verband met arbeidsomstandigheden
en leefmilieu de laatste jaren strenger geworden waardoor bepaalde ITproducenten hun houding moesten
bijsturen.
Zowel u als cliënt, en wij als maatschappelijk verantwoorde bank, hebben er alle belang bij dat elektronische toestellen langer meegaan. De
IT-sector zal verplicht worden om zijn
strategie bij te sturen en meer in te

zetten op diensten en software in plaats van op innovaties
op het vlak van de hardware, als hij ook in de toekomst
nog mooie winsten wil maken.

Beleggen in IT

We blijven positief over de IT-sector. Op dit ogenblik zien
we interessante prijzen en mooie toekomstperspectieven dankzij een aantal technologische innovaties. Daarbij denken we vooral aan big data, de cloudification (IT
in de cloud), de onstuitbare opmars van mobiel internet
en de exponentiële groei van het Internet of Things (met
internet verbonden toestellen). We evolueren immers
met rasse schreden naar een samenleving waar alles en
iedereen – voornamelijk via mobiel internet – met elkaar verbonden is. Dat zal uiteraard samengaan met een
golf aan nieuwe toepassingen die zorgen voor groei- en
winstopportuniteiten voor de technologiewaarden.

ARM, een duurzame leider

De Britse groep ARM Holdings (ARM) is ons favoriet aandeel binnen zowel de nichesector van intellectuele eigendomsrechten als binnen de volledige technologiesector.
Deze architect van het mobiele internet gaat meer dan
eender welk ander bedrijf profiteren van de te verwachten
evoluties. En als kers op de taart behaalt deze onderneming een hoge score op het vlak van duurzaamheid.
Op dit ogenblik draait 95% van de smartphones op een
door ARM ontworpen processor en globaal gezien zit in
35% van de elektronica technologie van ARM.
De troeven van ARM
• Een grote innovatiecapaciteit met ruimte voor
krachtigere en energiezuinige toepassingen.
• Een balans zonder schulden.
• Een mooie voorsprong op het vlak van mobiel
internet.
• Het unieke bedrijfsmodel waarbij ARM enkel
ontwerpt en innoveert en niet zelf produceert,
waardoor het enorme marges haalt.
Aangezien ARM 95% inkomsten in USD heeft en maar
50% van de kosten in deze munt, is ARM ook geschikt
om op de dollar te gokken.
Onze beleggingsstrategie is op twee assen toegespitst:
1. de transitie naar 64 bits-microprocessoren die per
verkocht product meer royalty’s opleveren
2. verdere groei in het segment van de microprocessors
voor netwerken, servers en het automotive-segment.

Alhoewel de technologie van ARM in bijna alle smartphones aanwezig is, heeft de groep nog niet echt een voet
aan de grond binnen de sector van bedrijfsservers en
–netwerken. De onderneming is dan ook van plan om haar
investeringen voor dit segment op te drijven. Verder zijn
er ook nieuwe investeringen voorzien voor het Internet
of Things dat het management terecht beschouwt als de
volgende grote stap in de “smart mobile revolution”

Conclusie
Gelet op de interessante koers, de stevige fundamentals en het groeipotentieel op lange termijn, blijft bij
de technologiewaarden ARM een top pick voor mobiel
internet.
Koersdoel: 1300 pence

Rooskleurige toekomst voor Atos

We hebben goede hoop voor Atos. De Franse leverancier
van IT-diensten onderging een strategische transformatie
na de opkoop van enkele kleppers (Bull, Xerox ITO en onlangs ook Unify). Atos staat dus klaar om het zakencijfer
omhoog te stuwen en de winstmarges te herstellen. In
2015 zette Atos een indrukwekkend operationeel resultaat
neer en knoopte het weer aan bij een organische groei.
De operationele marge steeg met een half procent tot
8,3% en kwam daarmee 2% boven de consensus uit. Het
zakencijfer viel met 450 miljoen euro 10% hoger uit dan
verwacht.
Ook de perspectieven voor 2016 zien er veelbelovend uit:
8% groei (waarvan 1% organische groei), een operationele winstmarge van 9 à 9,5% en een free cash flow in de
grootteorde van 550 miljoen euro.
Als blijk van vertrouwen werd het dividend met 38% opgetrokken tot 1,1 euro per aandeel. Zoveel vertrouwen mag
ook wel als je weet dat de free cash flow in de komende
jaren heel wat marge gaat bieden om de aandeelhouders
te verblijden met dividenden of een aandeelinkoopprogramma.
Daarnaast ligt betaaldochter Worldline (70%) goed in de
markt voor een fusie of overname. Misschien levert dit
nog een mooie verrassing op. Verder is Atos ook in een
aantal interessante niches actief, zoals big data, de cloud
en cybersecurity. Ten slotte wijzen we ook nog op de lage
koers.
Koersdoel: 82 EUR.
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Genoteerde vastgoedaandelen

Vastgoed:
vaste waarde
en waardevast
kwaliteitsvolle dividendbetalers
Genoteerde vastgoedaandelen (GVV’s) zijn de laatste jaren steeds populairder geworden.
In vergelijking met directe vastgoedinvesteringen, hebben ze een lage instapdrempel en
de mooie dividenden steken fel af tegen de nog steeds dalende rentevergoedingen van
vastrentende producten. Een trend die zich nog verder zal doorzetten.
–––
Marc Eeckhout, investment strategist PRB

Met dank aan de lage rentevoeten

Het aangehouden soepel monetair beleid van de Europese
Centrale Bank (ECB) duwt de intrestvoeten verder naar
omlaag. Dat is goed om de Europese economie te ondersteunen en voordelig voor iedereen die kapitaal wil lenen.
Maar voor de gemiddelde spaarder liggen de kaarten anders. Spaarproducten brengen nog amper iets op, waardoor beleggers alternatieven zoeken. Belgisch genoteerde
vastgoedaandelen kunnen een deel van de oplossing zijn.
We zien dan ook dat hun populariteit behoorlijk gegroeid
is, waardoor sommige niet meer zo goedkoop zijn. Genoteerde vastgoedvennootschappen of GVV’s zijn verplicht
om 80% van de winst uit te keren, wat hen terecht de
naam van dividendkampioenen oplevert. Het gemiddelde
dividend (5,1% bruto) ligt aanzienlijk hoger dan de risicovrije rente wat er een geschikte belegging van maakt voor
de langetermijnbelegger die een jaarlijks mooi dividend
zoekt. In de pas gepubliceerde bedrijfsresultaten en vooruitzichten hebben alle GVV’s het niveau van hun dividend
voor het lopende boekjaar behouden of zelfs opgetrokken.
Een aantal onder hen hebben we beloond met een verhoging van hun rating of koersdoel.

• 14 •

Gevoelig voor renteschommelingen

Het klopt dat GVV’s gevoelig zijn voor renteschommelingen, maar we mogen dit ook niet overroepen. Vastgoedbedrijven financieren zich voor een groot deel via leningen
waardoor ze in bepaalde mate gevoelig zijn voor de rentestand. Ze moeten echter voldoen aan strenge wettelijke
bepalingen, onder andere voor hun schuldgraad die niet
meer dan 65% mag bedragen. In werkelijkheid zien we dat
de meeste bedrijven een bovengrens van 55 tot 60% hanteren. De GVV’s hebben optimaal gebruik gemaakt van de
historisch lage rentevoeten om hun financieringskosten te
drukken waardoor de gemiddelde financieringskost vandaag op 3% ligt. Daartegenover staat het rendement van
hun vastgoed dat, afhankelijk van het segment, tussen de
5,5 en 7% valt. Geruststellend is ook dat het grootste deel
van de schuld voor lange tijd ingedekt is tegen toekomstige rentestijgingen.

Vastgoedaandelen houden goed stand
ondanks de turbulente tijden

GVV’s noteren op de aandelenmarkten en zijn net zoals
“gewone” aandelen onderhevig aan koersschommelingen.

Dankzij hun lage correlatie (0,6%) hebben ze een defensiever profiel. Dat zagen
we ook tijdens de hevige correctie op de aandelenmarkten: de gemiddelde Belgische REITs-index is sinds het begin van het jaar minder sterk gedaald dan de
Bel20 en de Eurostoxx 50.

Diversificatie binnen Belgische vastgoedaandelen

Hoewel dit een relatief kleine activaklasse is, kan je als belegger een mooie
diversificatie nastreven. Sinds eind 2013 zijn er twee nieuwe GVV’s bijgekomen.
De vier segmenten zijn uitgebreid naar vijf. Elk segment heeft specifieke kenmerken en wordt op een verschillende manier beïnvloed door marktomstandigheden. Sommige bedrijven beleggen in één segment (pure players) terwijl
anderen actief zijn in meerdere segmenten.

De vijf segmenten zijn:
➡ Kantoren

De kantoormarkt in Brussel heeft een
moeilijk jaar achter de rug met een
leegstand van 10%. De aarzelende economische omgeving zorgt voor weinig
verhuuractiviteit en de trend dat bedrijven minder ruimte per werknemer
voorzien en thuiswerk actief promoten
zet zich door. Dit heeft een weerslag
op de koersevolutie en de waardering
van de bedrijven in dit segment. Gelukkig belooft 2016 beter te worden.
Een aantal bedrijven en publieke instanties zijn op zoek naar kwalitatieve,
energiezuinige en goedgelegen kantoren. Het is duidelijk: de vastgoedspelers moeten zich aanpassen aan de
noden van de potentiële klanten. Befimmo (100%) en Cofinimmo (gedeeltelijk actief in kantoren) voeren hun
investeringen op en moeten hiervan
kunnen profiteren.

➡ Commercieel vastgoed

2015 is een goed jaar geweest voor het
commercieel vastgoed. Retail Estates
en Ascencio, actief in winkelparken,
hebben ondanks de groeiende concurrentie van privéspelers de mogelijkheid om verder te blijven groeien.
Vastned Retail Belgium wil de portefeuille verder omvormen naar winkels
in hoofdstraten van centrumsteden.
De stadswinkels op secundaire locaties waar veel leegstand is, gaan dan

weer op de schop. Wereldhave Belgium zet de expansie verder in winkelcentra en heeft vorig jaar het Kortrijk Shopping Center overgenomen.
Relatief nieuw is QRF. Dat wenst een
vastgoedportefeuille uit te bouwen
met winkels in de “golden mile” van
de centrum- en provinciesteden. Tenslotte is er nog Leasinvest dat actief is
in diverse segmenten zoals kantoren,
shoppingcentra en in mindere mate
logistiek. Naast een sterke positie in
shoppingcentra in Luxemburg heeft
het ook winkelpanden in Zwitserland.
Een deel van de kantoren in België
wordt grondig vernieuwd. Vorig jaar
verraste het met de aankoop van het
“Koninklijk Pakhuis” op de site Tour &
Taxis in Brussel.

➡ Logistiek

Dit segment geniet van de opkomst
van e-commerce en vrachtvervoer.
Zowel WDP als Montea hebben ambities binnen dit segment. Ze profiteren van de lage rentevoeten en hoge
rendementen op logistieke panden,
wat zich uit in uitstekende bedrijfsresultaten en mooie dividenden. Beiden
noteren met sterk opgelopen premies.

Wist u dat...

Sinds 2014 is het statuut gewijzigd
en spreken we niet meer van Bevak
(Beleggingsvennootschap met Vast
Kapitaal) maar van GVV (Gereglementeerde Vastgoedvennootschap).
Ook wordt de term B-REIT (Belgian
Real Estate Investment Trust) meer
en meer gebruikt.

Intervest Office & Warehouses kiest
sinds vorig jaar om meer te investeren
in logistiek ten koste van kantoren.

➡ Residentieel vastgoed

Dit bestaat in twee vormen. Woningen,
waarin Home Invest Belgium actief is,
en zorgvastgoed met Aedifica en Cofinimmo als investeerders. Aedifica,
dat vorig jaar een kapitaalverhoging
doorvoerde, investeert tegen een hoog
tempo in België en Duitsland en de
eerste investeringen in Nederland
zitten er aan te komen. Cofinimmo
heeft met zorgvastgoed (rusthuizen
en gespecialiseerde ziekenhuizen) een
tweede belangrijke pijler opgebouwd.
Het beschikt over heel wat middelen
om te groeien. Het is wachten op de
aankondiging van overnames.

➡ Studentenhuisvesting (nieuw)

De vraag naar kwalitatieve studentenhuizen bestaat en zal blijven toenemen. Xior staat voor de uitdaging om
de bestaande portefeuille in België en
Nederland uit te bouwen, goede bedrijfsresultaten neer te zetten en een
valabel dividend aan te bieden.

Conclusie
Voor de belegger die op regelmatige tijdstippen een inkomen wenst, zijn vastgoedbevaks zeker te overwegen.
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