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Beleggen
DE DAG IN 2 MINUTEN

Vandemoortele werkt
aan obligatie-uitgifte

Vandemoortele werkt aan een
obligatie-uitgifte. Dat vernam
De Tijd en het wordt door de fa-
miliale voedingsgroep bevestigd.

Het definitieve bedrag van de
operatie is nog niet beslist - Van-
demoortele polst nog naar inte-
resse in de markt - maar het zou
in de richting van 75miljoen euro
liggen. Er wordt gemikt op institu-
tionele beleggers en privateban-
kingklanten. De zevenjarige ach-
tergestelde obligaties zouden
100.000 euro per stuk kosten en
bieden de kopers een bruto-
coupon van 3,5 procent.

Vandemoortele wil met de
operatie zijn financieringsbronnen
diversifiëren. De groep zal de op-
brengst investeren in de uitbrei-
ding of de optimalisering van haar
operaties in Frankrijk, Polen en
Italië. Vandemoortele gaf al twee
retailobligaties uit, in 2012 (75 mil-
joen) en vorig jaar (100 miljoen).

Vandemoortele zet intussen
voet aan wal in de VS. Het richtte
onlangs een Amerikaans filiaal op.
Dat krijgt begin november een
nieuwe topman. ‘Tot nu toe waren
de VS een exportmarkt. We zet-
ten daar nu een verkoopkantoor
neer dat over een eigen team en
een klantendienst zal beschikken’,
stelt CEO Jules Noten.MS

Beleggers hebben
brexit verteerd

Wereldwijd hebben beleggers
weer evenveel vertrouwen als
voor het brexitreferendum. Dat
leert de Investor Confidence
Index van State Street. Bij Aziati-
sche beleggers staat het vertrou-
wens zelfs op het hoogste peil
dat ooit gemeten is door de in-
dex. ‘Dat het hogere vertrouwen
samengaat met gestegen kansen
op een Amerikaanse renteverho-
ging, is bemoedigend’, zegt Mi-
chael Metcalfe, de hoofdeconoom
van State Street. Ook de nakende
verkiezingen in de VS lijken weinig
impact te hebben.

In duikvlucht
Southwest Airlines, de pionier in
budgetvliegen en een belangrijke
inspiratiebron voor Ryanair, ging
onderuit. Vermits het aanbod in
de sector sneller toeneemt dan
de vraag, kelderen de prijzen. P26

45.000
Vooruitblik Telenet
Telenet publiceert voorbeurs re-
sultaten. ING verwacht een sterke
nettogroei in mobiele abonnees:
45.000 in het derde kwartaal, met
dank aan de lancering van WIGO.
De consensus mikt op 23.000.

SOUTHWEST AIRLINES

38,40 USD -8,46%
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KBC is een van
deweinige banken
die overtollig kapitaal
kunnen inzetten
voor aandeel-
houdersbonussen
of overnames.

MORGAN STANLEY
P27

KRIS VAN HAMME

Wordt Mark Carney het eerste
slachtoffer van de politieke kritiek
ophet lagerentebeleid?Degouver-
neur vandeBankof England (BoE)
laat voorlopig niet in zijn kaarten
kijken. Voor het jaareinde beslist
Carney of hij de volledige termijn
tot 2021 uitdoet, of toch al in 2018
afzwaait zoals afgesprokenwas bij
zijn aanstelling drie jaar geleden.
De financiëlemarktenhopenalvast
dat hij voor continuïteit zal zorgen
tijdens de turbulente jaren die er
met de brexitonderhandelingen
zitten aan te komen.
Maar het politieke klimaat

maakt het Carney niet makkelijk.
Vooral de uithaal van de Britse
premier Theresa May begin deze
maanddeedalarmbellenafgaan. In
een speech verwees ze naar de
‘slechte neveneffecten’ van het ul-
trasoepelemonetairebeleidennaar
denoodzaakvan ‘verandering’.Car-
ney reageerdedathij ‘geen instruc-
ties’ vanpolitici tevolgenheeft.Wil-
liam Hague, de voormalige leider
vanMay’sConservatievepartij, ging
in een opiniestuk nog verder en
voorspelde dat de onafhankelijk-
heid van centrale bankenwel eens
‘dramatisch’ kan eindigen in het
lichtvanhetwereldwijdepopulisti-
sche oproer.
Zo ver zal het niet komen, me-

nen economen. ‘Britse conservatie-
ve politici matigden hun toon na-
datzedereactie vandemarktende
BoE hadden gezien’, zegt Dominic

Bryant, hoofdeconoom voor het
Verenigd Koninkrijk bij BNP Pari-
bas. Minister van Financiën Philip
Hammond betuigde intussen zijn
steun voor het beleid van de BoE.
Mayzounuvolgens insidersCarney
- die zich onderscheidde door zijn
kalme optreden na de brexit - aan
boordwillen houden.
Nietenkel inhetVKlatenpolitici

hun frustratie de vrije loop over de
gepercipieerde bijwerkingen van
het monetair beleid, gaande van
groeiende ongelijkheid tot pen-
sioenfondsen die de beloofde ren-
dementen niet langer kunnen
waarmaken. In Duitsland klinkt al
langkritiekophetbeleidvandeEu-
ropese Centrale Bank (ECB). Ook
onzeminister van Financiën Johan
VanOvertveldt uitte almeermaals
kritiek opde ‘neveneffecten’ ervan,
terwijlpresidentskandidaatDonald
Trump de Amerikaanse rente on-
verantwoord laag vindt.
Ineenparlementairehoorzitting

dinsdag maakte Carney duidelijk
watophetspel staatalsdeonafhan-

kelijkheid van de centrale bank op
de schop gaat. Omdat beleggers
vrezen dat het rentebeleid dan ge-
stuurdzouwordendoordepolitie-
ke agenda ende verkiezingscyclus,
zouden de inflatieverwachtingen
stijgen en daarmee ook de risico-
premie die beleggers eisen. De lan-
ge renteopstaatspapier zou toene-
men, kredieten zouden duurder
worden. Het was net om de strijd
tegen inflatie geloofwaardiger te
maken dat centrale banken in de
jaren 90 operationeel onafhanke-
lijkwerden vandepolitiek.
‘Politici hebben moeite met de

lagerente,maarzebiedengeenop-
lossingen’, reageert Hans Bevers,
hoofdeconoomvanDegroof Peter-
cam. ‘Ik zou ook liever hebben dat
de rente hoger is, want het zou be-
tekenen dat de economie er beter
aan toe is. Maar vandaag de rente
optrekken isgeenoplossing,gezien
de lage groei enwerkgelegenheid.
Dekoersenvanaandelenenobliga-
ties zoudenookonderuitgaan,wat
de financiële stabiliteitnet zouver-

slechteren. De politiek is trouwens
mee verantwoordelijk voor de lage
rente, want overheden zijn te snel
beginnen te bezuinigen nadat de
acute fase vandecrisis voorbijwas.’
Overhedendoenvolgensecono-

menhundeel vanhetwerknietom
deeconomischevraagenhetgroei-
potentieel op te krikken,waardoor
centralebankenzo forsmoetenop-
treden.Daardoor isookdetoonvan
centrale banken verhard, stelt BNP
Paribas-hoofdeconoomWilliamDe
Vijlder vast. ‘Centrale banken vra-
genoverhedennietenkelomstruc-
turelehervormingen,maarookom
begrotingsstimulus, duidelijke re-
gelgeving voor banken, het volma-
ken vande Europese bankenunie.’
De Vijlder doet een oproep aan

politici: ‘Stopmet kritiek geven en
garonddetafel zittenomeeneven-
wichtige beleidsmix uit werken.’
OokBevers pleit voor een ‘nauwere
samenwerking’ tussenmonetair en
begrotingsbeleid. De Japanse cen-
trale bank geeft volgens hem het
voorbeeld, maar de economie
kampterdanookalveel langermet
deflatie. Met haar belofte de tien-
jaarsrenteop0procent tebetonne-
ren, geeft de Nippon Ginko de
Japanseoverheideenvrijgeleideom
hetgeld te latenrollenenzo inflatie
te creëren.
Hetroeptdevraagopofeencen-

trale bank nog wel onafhankelijk
moetzijnalsniet inflatiemaardefla-
tiedevijand is. Tochwel,menenBe-
versenDeVijlder. ‘Zonderonafhan-
kelijkheidzouderentestijgen,maar
omdeslechtereden:meeronzeker-
heid, wat slecht is voor de econo-
mie’, aldusDeVijlder.Beverserkent
weldatsamenwerkingindeeurozo-
ne-methaarspreidstandtussenuit-
eenlopende landen - moeilijker is
dan in Japan en indeVS.

Politici spelenmetvuurals ze
centralebankwillenbesturen
Deonafhankelijkheid van cen-
traal bankiers ligt onder vuur.
Politieke aanvallen dreigen
een averechts effect te hebben,
waarschuwen economen. ‘Is een
hogere rente dande oplossing?’

GUIDO MEEUSSEN

Het Maleisische Kuala Lumpur
Kepong, inbeurswaardedeoptwee
nagrootstepalmolieproducent ter
wereld, heeft een vijandig boduit-
gebracht op het in Londen geno-
teerdeMP Evans. De biedprijs van
640pence ligt ruimdehelft boven
de laatste aandelenkoers voor de
bekendmaking,maar tochverwees
hetmanagement het bod naar de
prullenmand.PatrickMillecamvan
de vermogensbeheerder Value
Squarebegrijptdat.Hij schatde in-
trinsiekewaarde op 700pence.
‘Het bodwaardeert een hectare

plantage van MP Evans op 10.050
dollar. Twee jaar geledenboodhet
MaleisischeSimeDarby25.000dol-
lar per hectare voor New Britain
PalmOil.’Aziatischepalmoliegroe-
pen opde beurzen vanMaleisië of
Singapore genieten een grotere
visibiliteit dan hun sectorgenoten
die op Europese beurzen prijken.
Dat levert ook eenhogerewaarde-
ringenop,aldusMillecam.Zenote-
ren met andere woorden dichter
bij hun intrinsiekewaarde.
Na de bekendmaking van het

bod schoot het aandeel MP Evans
43procenthoger.Concullega’sREA
Holdings enAngloEasternPlanta-
tions, ook genoteerd in Londen,
wonnen respectievelijk 23 procent
en8procent. EnhunBelgischesec-
torgenoot Sipef?Dat aandeel ging
dinsdag ‘slechts’ 2,2 procent hoger
in Brussel, goed voor een beurs-
waarde van 466miljoen euro, ter-
wijl de intrinsiekewaarde opbasis
van hetMP Evans-bod 734miljoen
bedraagt. Gisteren steeg Sipef 0,2
procent.
Waarom schiet Sipef niet veel

hoger? ‘De voorbije weken pres-
teerde het aandeel al sterk’, oor-
deelt KBC Securities-analist Alan
Vandenberg. ‘Bovendienzie ikSipef
niet als een overnamedoelwit.’ Dat
Sipef noteert in Brussel endus veel
minder bekend is danMPEvans in
Londen en Kepong in Kuala Lum-
pur, ziet hij als een extra element

omvoorlopigniet teenthousiast te
zijn. Hij blijft bij zijn ‘houden’-
advies.
Millecam verwacht niettemin

nogmeerbeweging indesectoren
sluit niet uit dat Sipef zelf op het
overnamepad trekt. ‘Palmolieaan-
delen kunnenprofiteren van twee
belangrijke elementen. De palm-
olieprijs kende de voorbijemaan-
den eenmooiherstel éndeprodu-
centen mikken op overnames,
want die zijn eenvoudiger dan de
aanleg van nieuwe plantages. De
milieunormen en de wetgeving
worden immers almaar strenger.’
Ackermans & van Haaren, dat

een belang van 27 procent in Sipef
bezit, liet onlangs verstaandat het
bereid is verder te investeren in
plantages. Met een areaal van
55.900 hectare is Sipef een relatief
kleinespeler.Deambitie is tegroei-
en naar 100.000 hectare, liet CEO
François VanHoydonck in augus-
tus nog weten. Hij klaagde toen
over de historisch lage palmolie-
prijs. Intussen staat die op zijn
hoogste peil in 2,5 jaar.
MP Evans is overigens geen

onbekendevoorSipef.De tweezijn
via hun joint venture Agro Muko
eigenaar van twee plantages in
Indonesië.Millecam: ‘Allebei lieten
ze al eerder verstaan dat de één de
anderwil uitkopen.’
Vorige weekmaakte Sipef nog

tegenvallende productiecijfers
bekend,maar het handhaafdewel
zijn prognose voor een hogere
winst.

Vijandigbodmaakt
palmolieweerhip
De raid vanhetMaleisische
Kepongophet BritseMP Evans
plaatst palmolieaandelen volop
in de schijnwerper. En dus ook
het Belgische Sipef.Maar dat
leidt voorlopig niet tot gekke
bokkensprongen vandat
aandeel.
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52,41 EUR +0,21%
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De palmolieprijs staat op het hoogste peil in 2,5 jaar.
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Een activist bestookte ECB-voorzitter Mario Draghi met confetti in 2015. Ook politici nemen steeds vaker centrale banken onder vuur.

Vandaag de rente
optrekken is geen
oplossing gezien
de lage groei en
werkgelegenheid.

HOOFDECONOOM
DEGROOF PETERCAM
HANS
BEVERS
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Stopmet kritiek geven
en ga rond de tafel
zitten om een even-
wichtige beleidsmix
uit te werken.

HOOFDECONOOM
BNP PARIBAS
WILLIAM
DE VIJLDER
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