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Selectie Belgische aandelen voor 2020: update (2 november 2020) 
 
Het jaar 2020 loopt naar zijn einde en als voorbereiding voor onze nieuwe aandelenselectie van 
2021, maken we nu een voorlopige stand van zaken op m.b.t. onze selectie van 2020. Een eerste 
algemene vaststelling is dat 2020 een barslecht jaar is met ‘dank’ aan de corona-crisis. Een 
tweede vaststelling is dat deze crisis zelfs aandelen die niet rechtstreeks getroffen worden door 
het virus, negatief beïnvloedt dit jaar. We geven een korte stand van zaken.  
 

 
 

Koersevolutie 26/12/19 31/10/20 Δ in %
Ontex 18,00 9,50 -47,2%
Resilux 144,00 131,00 -9,0%
Sioen 22,55 22,00 -2,4%
Sipef 52,80 42,75 -19,0%
Ter Beke 105,50 95,60 -9,4%
X-Fab 4,20 3,20 -23,8%

Gemiddelde -18,5%
Bel-20 3.992,1 3.043,4 -23,8%  

 
 
De portefeuille van 6 aandelen in zijn geheel daalde 18,5% sinds de start van onze 
referentieperiode, de Bel-20 verloor 23,8% in die periode. Onze selectie bracht het er dus minder 
slecht van af, wat ten dele verklaard kan worden door de aanwezigheid van enkele meer 
defensieve aandelen.  
 
 
Ontex (9,50 euro): na het sterk tegenvallende jaar 2018, was 2019 ook niet echt schitterend, 
vooral door de negatieve impact van wisselkoersevoluties in de markten waar de groep aanwezig 
is. In de eerste jaarhelft presenteerde Ontex een beter resultaat (aangepaste EBITDA +13,4%), 
maar dit kon de koers slechts kortstondig inspireren. Sindsdien bleven die wisselkoersen (Turkije, 
Brazilië en Rusland) tegenvallend evolueren. We kijken vol verwachting uit naar de 
kwartaalcijfers die op 4 november bekend gemaakt zullen worden. Dan weten we ook of de 
concurrentiële omgeving de cijfers sterk negatief beïnvloedt. De koersevolutie anticipeert heel 
duidelijk op slecht nieuws.  
 
 
Resilux (131 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.  
Relatief gezien (-9% versus -23,8% voor Bel-20) presteerde de koers minder slecht dan de markt, 
maar in absolute termen is de absolute koersprestatie wat teleurstellend. Het bedrijf zelf kan 
natuurlijk niets verweten worden.  
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Sioen (22 euro): hadden we in onze selectie opgenomen omdat we er vanuit gingen dat de groep 
dit jaar ten volle zou kunnen profiteren van de belangrijk investeringen in 2018 en 2019. De 
corona-crisis besliste daar anders over en stelde de positieve impact van die investeringen uit 
naar 2021. Zover zal het waarschijnlijk niet komen, nu de familie een bod aan 23 euro zal 
lanceren.  
 
 
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). We 
vinden niet onmiddellijk een verklaring 
hiervoor.   
 
 
Ter Beke (95,60 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 daling 
van de varkensvleesprijzen.  
 
 
X-Fab (3,20 euro): de zwakte van de automobielsector woog op X-Fab in 2019, de corona-crisis 
dit jaar verhinderde een herstel. Het derde kwartaal van 2020 vormde het dieptepunt na het 
wegvallen van bestellingen uit het tweede kwartaal en door productiebeperkingen door 
computerhacking. Voor het vierde kwartaal wordt beterschap vooropgesteld, ook publiceerde 
Melexis bemoedigende vooruitzichten. Ook hier zullen we wat meer geduld moeten oefenen.  
 
 
 

Gert De Mesure  

 

 

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

2019 
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%  

 

 

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%  
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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%  

 

 

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%  
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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%  

 


