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Update aandelenselectie België 2018 (10/07/18) 
 
Onze Belgische aandelenselectie presteerde in 2017 ondermaats (-0,9% versus +10,6% voor de 
Bel-20), maar dit jaar maakt onze selectie van 2018 de achterstand goed. De selectie bestaat uit 
Banimmo, Bekaert, Global Graphics, Ontex, RealDolmen en Resilux. Na iets meer dan 6 
maanden bedraagt het rendement (zonder dividenden) 5,9%, de Bel-20 noteert 4,4% in de min.  
 
  

Koersevolutie 29/12/17 10/07/18 Δ in %
Banimmo 3,26 3,33 2,1%
Bekaert 36,45 27,46 -24,7%
Global Graphics 2,73 3,59 31,5%
Ontex 27,58 25,78 -6,5%
RealDolmen 26,97 36,90 36,8%
Resilux 143,80 138,60 -3,6%

Gemiddelde 5,9%
Bel-20 3.977,9 3.803,5 -4,4%  

 
 
Hieronder geven we enkele commentaren over de individuele aandelen.  
 
Banimmo (3,33 euro): na een lange periode met een ontgoochelende koersevolutie (door 
barslechte resultaten) lijkt het aandeel eindelijk een bodem gevonden te hebben, ondanks de 
continue verkopen van een insider. Nu de meeste dringende problemen (bv. 
herfinanciering/aflossing schulden, verlaging vaste kosten,…) opgelost zijn, kan er terug aan 
waardecreatie gewerkt worden. Dit vooruitzicht heeft de koers al toegelaten licht te herstellen, 
maar we vrezen dat de evolutie heel traag zal verlopen. We moeten ook benadrukken dat in de 2e 
helft van 2017 enkele verkopen aan relatief lage waarderingen hebben plaats gevonden, 
waardoor de intrinsieke waarde in 2017 sterk gedaald is. Eind 2016 was dat 7,3 euro per 
aandeel, eind 2017 maar 5,8 euro meer.  
 
Bekaert (27,46 euro): na heel sterke resultaten over 2016 reageerde de markt heel euforisch, te 
euforisch zouden we zeggen. Vandaag daarentegen, is de markt te negatief. We mogen wel niet 
ontkennen dat Bekaert met enkele uitdagingen af te rekenen heeft. Er is ten eerste de overgang 
naar een nieuw soort zaagdraad (eerste leveringen van diamond coated zaagdraad vinden nu 
plaats), wat met zich bracht dat er in de eerste helft van 2018 bijna geen omzet uit zaagdraad 
was. Daarnaast is er de problematiek van de importheffingen voor staal en staalproducten in de 
V.S. De halfjaarresultaten (eind juli) zullen duidelijk maken hoe de vork in de steel zit. We blijven 
niettemin positief voor het aandeel. De koers/winst op basis van de analistenschattingen voor 
2018 en 2019 ligt onder de 10. 
 
Global Graphics (3,39 euro): het aandeel van de eeuwige beloftes (veel contracten en nieuwe 
producten maar onvoldoende vertaling naar omzet/winst) zou die bijnaam dit jaar wel eens achter 
zich kunnen laten. De cijfers over het eerste kwartaal waren heel bemoedigend en er is geen 
enkele reden om te twijfelen aan de verderzetting van die trend in de volgende kwartalen. Het 
aandeel mag nog steeds gekocht worden.  
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Ontex (25,78 euro): in 2017 kreeg de koers het hard te verduren, net als in 2016 en dat was dit 
jaar niet anders. Het Braziliaanse probleem werd ondertussen aangepakt, maar de hogere 
grondstoffenprijzen en de continu tegenvallende wisselkoersevoluties blijven de groep parten 
spelen. Net zoals bij diverse andere aandelen heeft de markt dan de neiging om overdreven 
negatief te zijn. Die negativiteit staat wel in schril contrast met de sfeer die we opsnoven tijdens 
een bedrijfsbezoek in juni. Dankzij het voorwaardelijke bod van PAI is de onderliggende waarde 
meer naar boven gekomen. Het is nu afwachten of de deal afgerond wordt.  
 
 
RealDolmen (36,90 euro): het aandeel maakt reeds sinds 2013 (koers eind 2012 was 16,50 euro) 
deel uit van onze jaarlijkse aandelenselectie en die vastberadenheid heeft zijn vruchten 
afgeworpen. Spijtig genoeg moeten we afscheid nemen van dit aandeel door het Franse bod aan 
37 euro.  
 
 
Resilux (138,60 euro): het mindere resultaat over 2017 lijkt Resilux nog steeds parten te spelen 
dit jaar. Dit is des te opmerkelijk daar het management voor het eerst in zijn geschiedenis heeft 
aangegeven dat het resultaat in 2018 beter zal zijn dan in de jaren voordien. Voordien beperkte 
het management zich tot het commentaar dat ze minstens een gelijk resultaat voorzag. We kijken 
dus vol verwachting uit naar de halfjaarcijfers. Ons koersdoel bedraagt 168 euro per aandeel, 
gebaseerd op onze schattingen voor 2018 en zonder groei na 2018.  
 
 
 
 
 

Gert De Mesure  
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Overzicht vorige jaarselecties 
 

2017 
 

Koersevolutie 22/12/16 29/12/17 Δ in %
Banimmo 3,95 3,26 -17,5%
Fagron 9,65 11,42 18,3%
Global Graphics 3,19 2,73 -14,4%
Ontex 27,04 27,58 2,0%
RealDolmen 24,00 26,97 12,4%
Resilux 153,50 143,80 -6,3%

Gemiddelde -0,9%
Bel-20 3.596,9 3.977,9 10,6%  

 

2016 
 

Koersevolutie 31/12/15 22/12/16 Δ in %
Barco 61,60 78,97 28,2%
Euronav 12,68 7,46 -41,2%
Exmar 9,96 7,26 -27,1%
Global Graphics 2,32 3,19 37,5%
RealDolmen 17,90 24,00 34,1%
Resilux 143,60 153,50 6,9%

Gemiddelde 6,4%
Bel-20 3.700,3 3.596,9 -2,8%  

 

2015 
 

Koersevolutie 19/12/14 31/12/15 Δ in %
Arseus/Fagron 32,76 7,06 -78,4%
Banimmo 7,00 7,07 1,0%
Euronav 10,30 12,68 23,1%
Global Graphics 1,70 2,32 36,5%
RealDolmen 16,53 17,90 8,3%
Resilux 106,50 143,60 34,8%

Gemiddelde 4,2%
Bel-20 3.278,7 3.700,3 12,9%  
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2014 
 

Koersevolutie 25/12/13 19/12/14 Δ in %
Barco 55,90 57,00 2,0%
Delhaize 43,79 59,39 35,6%
Euronav 7,34 10,3 40,3%
Global Graphics 1,27 1,70 33,9%
RealDolmen 19,70 16,53 -16,1%
Resilux 93,40 106,50 14,0%

Gemiddelde 18,3%
Bel-20 2.899,4 3.278,7 13,1%  

 

 

2013 
 

Koersevolutie 7/12/12 24/12/13 Δ in %
Barco 54,60 55,90 2,4%
Delhaize 28,50 43,79 53,6%
Global Graphics 1,19 1,27 6,7%
Miko 50,75 64,00 26,1%
RealDolmen 16,50 19,70 19,4%
Resilux 49,97 93,40 86,9%

Gemiddelde 32,5%
Bel-20 2.424 2.899 19,6%  


