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Selectie Belgische aandelen voor 2021 (23 december 2020) 
 
In onze update in november gaven we al aan dat 2020 een tegenvallend beursjaar is met ‘dank’ 
aan de corona-crisis. Maar begin november hadden we het nog over een ‘barslecht’ jaar, door het 
beursherstel in de loop van november kunnen het nu gewoon hebben over een ‘slecht’ jaar. We 
hadden ook opgemerkt dat de beurscorrectie volgend op deze corona-crisis alle aandelen negatief 
heeft geraakt, zelfs deze die niet rechtstreeks getroffen werden door het virus. Feit is wel dat onze 
selectie iets defensiever van aard was dan het beursgemiddelde. Dit verklaart de beperkte 
outperformance van 1,3% tegenover de Bel-20. Spijtig genoeg is de jaarprestatie wel negatief.  
 
Wat 2021 en onze nieuwe jaarselectie betreft, voeren we zoals de voorbije jaren heel weinig 
aanpassingen door. Door het aangekondigde bod op Sioen aan 23 euro, is verder opwaarts 
potentieel beperkt, tenzij de familie natuurlijk haar biedprijs zou verhogen. We vervangen Sioen 
daarom door Greenyard dat bezig is aan een geslaagde turnaround.  
 

 
 
Onze selectie voor 2021 bestaat dus uit de volgende 6 aandelen: Greenyard, Ontex, Resilux, Sipef, 
Ter beke en X-Fab.  
 
Greenyard (5,95 euro): na de interne en externe problemen in 2018 en 2019 zag het management 
geen andere keuze dan zwaar in te grijpen in de organisatie van de groep om een sterk 
verwaterende kapitaalverhouding te vermijden. Rationaliseringen, partnerships met grote klanten 
en het uitwerken van operationele efficiëntiemaatregelen hebben de aangepaste EBITDA in het 
boekjaar 2019/20 met 48% doen stijgen, de eerste helft van het boekjaar 2020/21 is heel goed 
gestart met een omzetgroei van 10% en een toename van de aangepaste EBITDA met 19%.  Het 
bedrijf is dus goed op weg om die kapitaalverhoging te vermijden. Het aandeel noteert vandaag 
aan een heel aantrekkelijke EV/EBITDA van slechts 5,6, minder dan de meeste andere small caps 
op de beurs van Brussel.  
 
Ontex (10,60 euro): na het sterk tegenvallende jaar 2018, was 2019 ook niet echt schitterend en 
2020 heeft het verwachte herstel zich allerminst doorgezet. Onderlliggend waren de resultaten niet 
heel slecht, maar de negatieve impact van wisselkoersevoluties veegde de positieve impact van 
herstructureringen en lagere grondstoffenprijzen volledig weg. Ook zitten de concurrenten niet stil, 
wat ook op de marges weegt. De benoeming van een nieuwe CEO en een licht herstel van diverse 
van die munten uit groeilanden (bv. Brazilië en Mexico) kan voor een geleidelijke ommekeer 
zorgen. Het is duidelijk dat heel wat grote beleggers op een kapitaalverhoging (met 
winstverwatering) inspelen. Als de zaken niet verslechteren, kan die zeker vermeden worden.  
 

Koersevolutie 26/12/19 23/12/20 Δ in %
Ontex 18,00 10,60 -41,1%
Resilux 144,00 143,00 -0,7%
Sioen 22,55 22,10 -2,0%
Sipef 52,80 42,70 -19,1%
Ter Beke 105,50 109,00 3,3%
X-Fab 4,20 4,76 13,3%

Gemiddelde -7,7%
Bel-20 3.992,1 3.634,5 -9,0%
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Resilux (144 euro): de goede halfjaarcijfers hebben de markt weer met de neus op de realiteit 
gedrukt, en die realiteit betekent gestage groei en constant nieuwe investeringsinitiatieven. Dat de 
cijfers goed waren, was dus helemaal geen verrassing. Er was geen enkele financiële corona-
impact, wat natuurlijk niet betekent dat het bedrijf geen maatregelen moet nemen om het personeel 
te beschermen. Recent kwam het bedrijf weer in de belangstelling doordat er contracten voor 3 
nieuwe recyclagefabrieken in België gegund werden. Resilux kwam niet als winnaar uit de bus, 
maar de aandacht werd weer gericht op een belangrijk nieuw aspect van de business. Het moet 
duidelijk zijn dat Resilux in dit domein in Europa zijn rol zal opnemen, terwijl het rustig blijft verder 
groeien in zijn traditionele activiteiten.  
 
Sipef (42,75 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, met dank aan het 
sterke herstel van de palmolieprijs. Spijtig 
genoeg moeten we vaststellen dat de 
koersevolutie helemaal voorbij gaat aan die 
hogere palmolieprijs (zie grafiek rechts). Een 
hogere Indonesische exportbelasting doet een 
deel van de stijging teniet, maar er is meer dan 
genoeg ruimte voor betere resultaten bij Sipef.   

 

 

 
Ter Beke (109,00 euro): na het rampjaar 2019 
(sterke stijging van de varkensvleesprijzen en  
listeriabesmetting in een Nederlandse fabriek) 
had 2020 beterschap moeten tonen. Daar stak 
de corona-crisis een stokje voor. Het herstel dat 
we voor dit jaar verwachtten, zal zich maar pas 
in 2021 manifesteren. We zullen dus wat geduld 
moeten oefenen. Wat al zeker helpt, is een 
significante daling van de varkensvleesprijzen 
(zie grafiek over enkele jarenrechts).   
Eind 2019 bedroeg de prijs 2 euro/kg voor slachtzwijnen, vandaag is dat slechts 1,2 euro/kg.  
 
X-Fab (4,76 euro): werd in de selectie van 2020 opgenomen om eventueel te profiteren van het 
herstel van de automobielsector na de zwakte in 2019. Spijtig genoeg verergerde de situatie door 
de corona-crisis met een dieptepunt in het derde kwartaal. Vanaf het vierde kwartaal werd het 
koersherstel ingezet met dank aan de verbeterde vooruitzichten. We gaan er van uit dat het herstel 
zich zal verderzetten in 2021, en dit in sterke mate!  
 
 

Gert De Mesure  

 
(zie volgende bladzijden voor overzicht vorige jaarselecties) 
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Overzicht vorige jaarselecties 
 

2020 

 
 

 

2019 

 
 

 

2018 

 
 

Koersevolutie 26/12/19 23/12/20 Δ in %
Ontex 18,00 10,60 -41,1%
Resilux 144,00 143,00 -0,7%
Sioen 22,55 22,10 -2,0%
Sipef 52,80 42,70 -19,1%
Ter Beke 105,50 109,00 3,3%
X-Fab 4,20 4,76 13,3%

Gemiddelde -7,7%
Bel-20 3.992,1 3.634,5 -9,0%

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%

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%
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2017 

 
 

 

2016 

 
 

 

2015 

 
 

 

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%

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%

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 

 
 

 
2013 
 

 
 

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%

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%


