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Selectie Belgische aandelen voor 2021: update (21 juni 2021) 
 
We zijn bijna 6 maanden ver in 2021, de gelegenheid om een stand van zaken op te zaken m.b.t. 
onze selectie van Belgische aandelen van dit jaar. De beurzen deden het zover dit jaar relatief 
goed en daar kon onze selectie van profiteren. Enkele waarden die in 2020 sterk geleden hebben 
onder de corona-crisis realiseerden een mooi koersherstel. Ook waren er turnaroundsituaties die 
zich ten volle gemanifesteerd hebben.  
Tegenover een stijging van de Bel-20 van 10,1% zette onze selectie van 6 aandelen een return 
(zonder dividenden) neer van 27,4%. Uitschieters waren Greenyard (+71,4%) en X-Fab (+57,6%). 
Achterblijvers waren Ter Beke (+4,6%) en Ontex (+2,8%).  
  
 

 
 
 
Greenyard (10,20 euro): na de interne en externe problemen in 2018 en 2019 werd er zwaar 
ingegrepen en dat loonde.  Rationaliseringen, partnerships met grote klanten en het uitwerken van 
operationele efficiëntiemaatregelen deden de aangepaste EBITDA in het boekjaar 2019/20 met 
48% stijgen, in het boekjaar 2020/21 steeg die aangepaste EBITDA 21,8%. Ondertussen werd ook 
een beperkte kapitaalverhoging doorgevoerd via een privéplaatsing, waardoor een sterk 
verwaterende grote kapitaalverhoging volledig van de baan is. Shorters hadden geen andere 
mogelijkheid dan hun posities terug te kopen. De waardering van het aandeel is vandaag nog 
steeds relatief aantrekkelijk 
 
Ontex (10,90 euro): de resultaten van de jaren 2018, 2019 en 2020 waren niet echt schitterend 
door een combinatie van externe en interne elementen. Het aantreden van een nieuwe CEO heeft 
nog niet onmiddellijk tot betere cijfers geleid, maar het ontkennen van een mogelijke en nakende 
kapitaalverhoging, mondde wel uit in een zeker koersherstel. Nu wordt het uitkijken naar de 
uitvoering van de nieuwe strategische elementen van die nieuwe CEO, deze werden vandaag 
bekend gemaakt.  
 
 
Resilux (170 euro): de publicatie van heel goede resultaten over 2020 heeft de koers in positieve 
zin beïnvloed, maar te beperkt in onze ogen. Het verdere potentieel mag zeker niet onderschat 
worden, want er staat heel wat te gebeuren in de sector, niet in het minst op het vlak van recyclage. 
Resilux is vastbesloten om in Europa een rol van betekenis te spelen, het heeft er ook de financiële 
middelen voor. Het aandeel blijft aantrekkelijk in een langetermijnperspectief.    
 

Koersevolutie 23/12/20 21/06/21 Δ in %
Greenyard 5,95 10,20 71,4%
Ontex 10,60 10,90 2,8%
Resilux 143,00 170,00 18,9%
Sipef 42,70 46,55 9,0%
Ter Beke 109,00 114,00 4,6%
X-Fab 4,76 7,50 57,6%

Gemiddelde 27,4%
Bel-20 3.634,5 4.001,9 10,1%
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Sipef (46,55 euro): na de sterk tegenvallende resultaten in 2019 door de gedaalde palmolieprijs en 
de lagere palmolieproductie door slechte weersomstandigheden, werd het herstel in 2020 ingezet; 
Sipef profiteerde van een hogere palmolieprijs en van de toename van de productievolumes. Spijtig 
genoeg wordt een belangrijk deel van de hogere palmolieprijs afgeroomd door een hogere 
Indonesische exportbelasting, wat het beperkte koersherstel verklaard.  
De vooruitzichten voor 2021 zijn heel gunstig, deels door de hoge palmolieprijs, maar vooral door 
een stijging van de productievolumes. Die kwamen in het eerste kwartaal van 2021 16,7% hoger 
uit dan in het eerste kwartaal van 2020. Dat het bedrijf stelde dat de resultaten in 2021 significant 
beter zullen zijn dan deze van 2020, mag dan ook niet verbazen. De markt lijkt blijkbaar niet veel 
geloof te hebben in die verwachting.  
 
 
Ter Beke (114 euro): na het rampjaar 2019 (sterke stijging van de varkensvleesprijzen en  
listeriabesmetting in een Nederlandse fabriek) werd er in de tweede jaarhelft van 2020 een sterk 
winstherstel opgetekend. Het management stelde dat de eerste helft van 2021 minstens even goed 
zou zijn, we sluiten niet uit dat de tweede jaarhelft deels even goed zal zijn. Deels, want de 
varkensvleesprijzen zijn na de gevoelige daling vorig jaar, weer wat gestegen. Maar ook hier gaat 
de koersevolutie voorbij aan het verwachte winstherstel.  
 
 
X-Fab (7,50 euro): de verbeterde vooruitzichten voor het 4e kwartaal van 2020 zorgden voor een 
eerste koersherstel van het aandeel, na de desastreuze koerscorrectie van 10 naar minder dan 2 
euro. De effectief betere cijfers over dat 4e kwartaal, gevolgd door een nog beter 1e kwartaal van 
2021 zetten een turbo op het koersherstel. De laatste weken stabiliseerde de koers, maar dat belet 
niet dat we nog een zeker potentieel zien. Het chiptekort lijkt niet direct opgelost te worden.   
 
 
 

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%


