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CACHE LOGISTICS
LOGISTIEK VASTGOED

Cache Logistics Trust is een goede
manier om in logistiek vastgoed in
Singapore te investeren. Logistiek
vastgoed profiteert van het 'online'
consumptiemodel. Bovendien vergt
dat type vastgoed doorgaans min-
der onderhoudsinvesteringen.

SINGAPORE AIRLINES
LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ

Singapore Airlines (Sin Air) verzorgt
wereldwijd passagiers- en cargover-
voer. De klemtoon ligt op Azië. In te-
genstelling tot de schulden die Eu-
ropese maatschappijen vaak met
zich meeslepen, kan dit bedrijf
pronken met een nettocashpositie.

PAN AMERICAN SILVER
CANADESE ZILVERPRODUCENT

Met mijnen in Mexico, Peru, Argen-
tinië enBolivia is dit de zesde produ-
cent van zilver wereldwijd. We be-
schouwen het als een van de meest
zuivere zilver 'plays', De, .netto-
cashkosten draaien rond 1~ dollar
per ounce.

Dit vastgoedfonds heeft een be-
zettingsgraad van 100 procent en
werkt met langlopende huurcon-
tracten. Onlangs sloot het een deal
met DHL. De recente, afremmende
maatregelen van de Singaporese
overheid en het toekomstige nieuwe
aanbod aan logistiek vastgoed zijn
een risico. Verwacht brutodividend-
rendement voor 2014: 7,2 procent.

In april keurde het Indiase minis-
terie van Burgerluchtvaart een joint
venture tussen Sin Air en tata goed.
De toegevoegde waarde voor Sin Air
bestaat niet alleen uit het bedienen
van de binnenlandse markt, maar
ook uit het uitbouwen van India als
een basis voor de hele regio. Het ver-
wachte brutodividendrendement

(voor 2014: 3,6 procent.

Het bedrijf beschikt over een
kerngezonde balans waarmee inte-
ressante overnames gedaan kunnen
worden. Zilver is een industriële
grondstof waarvan de prijs het
doorgaans goed doet pij economi-
sche groei Maar zilver biedt ook be-
scherming tijdens financiële paniek.
Verwacht brutodividendrendement
voor 2014: circa 3,9 procent.
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