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Selectie dividendaandelen voor 2019 (29 december 2016) 
 
Als aanvulling op onze Belgische en Franse aandelenselecties, lanceerden we op 16 december  
2014 voor de eerste keer een selectie van dividendaandelen. Deze selectie betreft geen 
aandelen met het hoogste rendement, maar zoekt naar een combinatie van aandelen met een 
meer dan gemiddeld dividendrendement en een heel beperkt risico op dividendverlaging, alsook 
aandelen die een zeker koerspotentieel hebben.  De eerste selectie voor 2015 liep in feite over 2 
jaren, met name 2015 en 2016. Die selectie deed het heel goed tegenover de Bel-20, de selectie 
van 2017 bleef achter op de evolutie van de Bel-20. Onze selectie van 2018 daalde 11,7% 
(zonder dividenden), maar deed het relatief beter dan de Bel-20 die 18,5% achteruit moest.  
 
 
  

Koersevolutie 29/12/17 21/12/18 Δ in %
Affine 16,48 12,7 -22,9%
Altaréa 208,10 163,40 -21,5%
Atenor 47,35 52,60 11,1%
Home Invest Belgium 88,72 92,00 3,7%
TINC 12,56 11,65 -7,2%
Wereldhave 40,00 26,64 -33,4%

Gemiddelde -11,7%
Bel-20 3.977,9 3.241,0 -18,5%  

 
 
In onze selectie voor 2019 voeren we slechts een wijzigingen door. We vervangen Affine door 
Patrimoine & Commerce. Affine ontgoochelde ons in 2018 doordat de hoofdaandeelhouder een 
relatief lage ruilverhouding toeliet bij het overnamebod door Société de la Tour Eiffel. Hierdoor 
ging een belangrijk deel van de discount verloren.  
De selectie bestaat dus uit de volgende 6 aandelen:  
 

 
Altaréa (163,4 euro): maakt sinds meerdere jaren deel uit van onze selecties en is een 
basisbestanddeel van heel wat van onze klantenportefeuilles. De groep ondergaat wel een 
zekere metamorfose in die zin dat bovenop de relatief defensieve beheersactiviteit van 
winkelcentra, de groep een heel performante ontwikkelingsactiviteit heeft ontwikkeld. Deze 
laatste zorgt voor een groeiversnelling die de resultaten dopeert. Gelet op de pijplijn van 
projecten kan dit nog een zekere tijd duren. Maar de koers deed het de voorbije 12 maanden niet 
zo goed met een daling van 20,3% tegenover een daling van 12,5% voor de CAC40. Ongetwijfeld 
maakt de markt zich zorgen over de winkelvastgoedportefeuille. Dat de huurinkomsten na 9 
maanden op vergelijkbare basis 1,9% aandikten, lijkt niemand gezien te hebben. Door de daling 
is de ratio koers/courant resultaat gedaald naar slechts 10, het bruto dividendrendement is 
opgelopen tot 7,6%.  
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Atenor (52,60 euro): Atenor heeft ons in 2018 niet teleur gesteld met een mooie absolute en 
relatieve prestatie. De groep pakte de voorbije maanden immers uit met enkele mooie verkoop-
transacties, afgewisseld met nieuwe investeringen. Maar het is nog steeds wachten op de 
verkoop van enkele ‘oudere’ kantoorprojecten in Boedapest en Boekarest. Deze zullen heel 
belangrijke winsten genereren. Door de goede koersprestatie is het netto dividendrendement wel 
gedaald tot 2,8%, maar we blijven nog steeds uitgaan van een hogere koers en dus belastingvrije 
meerwaarde.  
 
Home Invest Belgium (92 euro): onze keuze voor deze GVV in 2018 was een goede zet. We 
waren van oordeel dat de groei van de portefeuille (-> verhoging schuldgraad en toename 
schuldhefboom) en dus van het operationele resultaat onvoldoende in de koers tot uiting was 
gekomen. In 2018 vonden er opnieuw belangrijke en aantrekkelijke investeringen plaats die in 
2019 het operationele resultaat ten goede zal komen, en dus ook de koers (met wat vertraging).  
Het netto dividendrendement bedraagt 3,4%.   
 
Patrimoine & Commerce (15,10 euro): deze Franse vastgoedgroep actief in lage kosten 
winkelparken volgen we reeds enkele jaren van heel dichtbij met een zeker succes. In 2018 ging 
het wel de verkeerde richting uit met de koers die van 21 naar 15,10 euro daalde. Aan de 
resultaten lag het helemaal niet, want de huurinkomsten zullen in 2018 een geschatte groei van 
4,5% kennen. Het courant resultaat zal wel iets meer dan 10% dalen doordat er in 2017 
uitzonderlijke inkomsten waren. De waardering tot slot is meer dan aantrekkelijk geworden na de 
sterke koersdaling: het bruto dividendrendement is opgelopen tot 7,8%, de ratio koers/courant 
resultaat bedraagt 7,9, de discount tegenover de intrinsieke waarde is gestegen tot 40%! 
 
TINC (11,65 euro): zette in 2018 een negatieve prestatie neer (-7,2%), die meer een gevolg was 
van de doorgevoerde kapitaalverhoging in maart 2018, dan van de slechte 
marktomstandigheden. Door de koersdaling noteren we vandaag met een lichte discount 
tegenover de intrinsieke waarde. Een analyse leert dat diverse participaties (bv. deze in 
windenergie) een zekere maturiteit kennen en een belangrijke vrije cash-flow beginnen te 
realiseren die de evolutie van de intrinsieke waarde ten goede zal komen. Daarnaast juichen we 
toe dat de maatschappij elk jaar zal pogen om haar dividenduitkering te laten plaats vinden via 
een kapitaalvermindering, wat de factuur van de roerende voorheffing beknot. Het bruto 
dividendrendement komt uit op 4,3%.  
 
Wereldhave (26,64 euro): reeds vorig jaar was deze Nederlandse vastgoedgroep een van de 
goedkoopste in zijn sector in Europa. Maar ondertussen is de sector van het winkelvastgoed nog 
goedkoper geworden, alsook Wereldhave zelf. De groep kent inderdaad uitdagingen, 
voornamelijk in Frankrijk dat slechts voor 23% van de portefeuille staat. In 2018 verkocht het haar 
Finse winkelcentrum, wat de schuldgraad naar de voorgestelde vork bracht. De vraag is wat het 
management en de raad van bestuur in 2019 van plan zijn.  
Dat het aandeel nog goedkoper is geworden dan vorig jaar maken de volgende cijfers duidelijk: 
bruto dividendrendement 9,4%, discount versus intrinsieke waarde van 42% en ratio 
koers/courant resultaat van 8,1.  
 
 

Gert De Mesure  
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Vorige selecties 
 

 

2017 
 

Koersevolutie 2/12/16 29/12/17 Δ in %
Altaréa 173,60 208,10 19,9%
Atenor 44,55 47,00 5,5%
Crédit Agricole Nord de F. 17,73 21,82 23,1%
TINC 11,80 12,56 6,4%
Van de Velde 64,51 44,45 -31,1%

Gemiddelde 4,0%
Bel-20 3.427,6 3.977,9 16,1%  

 

 

2015/16 
 

Koersevolutie 16/12/14 2/12/16 Δ in %
Altaréa 134,00 173,60 29,6%
Atenor 39,09 44,55 14,0%
Crédit Agricole Nord de F. 15,58 17,73 13,8%
Kas Bank 9,53 8,40 -11,9%
Van de Velde 38,01 64,51 69,7%

Gemiddelde 19,2%
Bel-20 3.178,3 3.427,6 7,8%  


