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Selectie Belgische aandelen voor 2020 (26 december 2019) 
 
Na de mooie outperformance in 2018 (18,5% beter dan de Bel-20, of 18,5% minder slecht dan de 
Bel-20) presteerde onze Belgische aandelenselectie in 2019 ondermaats. Terwijl de Bel-20 
23,2% won, bleef onze selectie steken op +4,3%.  
Terwijl er vorig jaar slechts een wijziging plaats vond in onze selectie van 6 aandelen, vervangen 
we nu 3 aandelen door nieuwe namen. Zo nemen we afscheid van Banimmo, Bekaert en Global 
Graphics. In de plaats komen Sioen, Sipef en X-Fab. Wat Banimmo betreft, is ons geduld op en 
verwachten we weinig spectaculaire zaken in 2020 van het ondertussen opnieuw gewijzigde 
management. Bekaert heeft in 2019 onze verwachtingen ingelost, wat niet wil zeggen dat het 
geen verder opwaarts potentieel meer heeft. Global Graphics is vandaag veel te weinig liquide, 
wel blijven we geloven in de verdere groei. De overname van Xitron bijvoorbeeld zal zeker een 
positieve impact hebben. In feite moeten deze 3 aandelen niet hals over kop verkocht worden, de 
3 nieuwe hebben gewoon meer stijgingspotentieel.  
 
  

 
Koersevolutie 21/12/18 26/12/19 Δ in %
Banimmo 3,53 3,45 -2,3%
Bekaert 20,26 26,36 30,1%
Global Graphics 4,22 3,51 -16,8%
Ontex 16,55 18,00 8,8%
Resilux 121,00 144,00 19,0%
Ter Beke 121,00 105,50 -12,8%

Gemiddelde 4,3%
Bel-20 3.241,0 3.992,1 23,2%  

 
 
Hieronder geven we enkele commentaren over de 6 aandelen van de selectie.  
 
 
Ontex (18,00 euro): na het sterk tegenvallende jaar 2018 was er in 2019 al wat beterschap te 
merken, wat de koers toeliet een deeltje van het geleden koersverlies goed te maken. Maar we 
verwachten nog meer beterschap en daarom behouden we het aandeel in onze selectie voor 
2020.  
 
Resilux (144 euro): de mooie prestatie in 2019 was vooral een gevolg van de te lage koers eind 
2018 door de marktcorrectie. De halfjaarresultaten waren immers iets minder goed en dat hield 
een verder koersherstel tegen. Opstartkosten voor de nieuwe recyclagefabriek in Zwitserland en 
voor de nieuwe productie-eenheid in Roemenië, evenals het verlies van 2 klanten in de V.S. 
wogen op de cijfers. De aankondiging van een aandeleninkoop had dan wel een positieve impact 
op het koersverloop. Voor 2020 verwachten we een belangrijke verbetering van de resultaten, om 
te beginnen van de halfjaarresultaten.  
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Sioen (22,55 euro): de economische groeivertraging woog op de koers van Sioen doorheen 
2019. Ook ging de markt voorbij aan het belangrijke investeringsprogramma (vooral 
capaciteitsverhogingen bij diverse gespecialiseerde filialen) dat in 2019 afgerond werd en dat de 
resultaten van die filialen in positieve zin zou moeten beïnvloeden in de nabije toekomst. 
Belangrijker evenwel lijkt ons de overname die eind 2019 aangekondigd werd van een divisie van 
de Raven-groep, actief in zonnewering. In combinatie met een geleidelijk economisch herstel, iets 
lagere grondstoffenprijzen en een relatief lage waardering vandaag, zou dit alles een positieve 
invloed moeten hebben op de koersevolutie in 2020.  
 
 
Sipef (52,80 euro): na de sterk tegenvallende resultaten in 2019 door de gedaalde palmolieprijs 
en de lagere palmolieproductie door slechte weersomstandigheden, werd het herstel eind 2019 
ingezet. Het sterke herstel van de palmolieprijs in december 2019 en de verwachting van een 
normalisering van de productie moeten Sipef toelaten om in 2020 een relatief goed resultaat neer 
te zetten.  
 
 
Ter Beke (105,50 euro): 2019 zal zeker ingaan als het rampjaar van Ter Beke, enerzijds door de 
sterke stijging van de varkensvleesprijzen, anderzijds had de groep af te rekenen met een 
listeriabesmetting in een Nederlandse fabriek. Een normalisering van de omstandigheden moet 
de koers van Ter Beke toelaten te herstellen, alhoewel dit door de hoog blijvende 
varkensvleesprijzen niet voor begin 2020 zal zijn.  
 
 
X-Fab (4,20 euro): de zwakte van de automobielsector straalde indirect af op een toeleverancier 
als X-Fab. Daarnaast struikelde de markt over de zwakke vooruitzichten voor het 4e kwartaal van 
2019. Door een langer dan geplande kerstsluiting zijn die vooruitzichten inderdaad minder goed, 
maar dat zal dan weer de vooruitzichten voor het 1e kwartaal van 2020 ten goede komen. 
Bijkomend verwachten we een geleidelijk herstel van de automobielsector.  
 
 
 
 
 
 

Gert De Mesure  
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Overzicht vorige jaarselecties 
 

2018 
Koersevolutie 29/12/17 21/12/18 Δ in %
Banimmo 3,26 3,53 8,3%
Bekaert 36,45 20,26 -44,4%
Global Graphics 2,73 4,22 54,6%
Ontex 27,58 16,55 -40,0%
RealDolmen 26,97 37,00 37,2%
Resilux 143,80 121,00 -15,9%

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

 

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%  
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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%  

 

 

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%  

 


