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Aandelenselectie Frankrijk voor 2020 (24 december 2019) 
 
Na een sterk ontgoochelende prestatie van onze Franse aandelenselectie in 2018 (zie tabel 
achteraan) verliep 2019 iets gunstiger voor onze selectie. Niettemin bleven onze 5 geselecteerde 
aandelen achter op de prestatie van de Franse beursindex CAC-40. We wijzen er echter op dat 
onze selectie bestond uit relatief defensieve aandelen, waarvan 3 actief in het domein van 
infrastructuur. Dit laatste was absoluut geen rem op de prestatie.  
 
Achteraan deze nota geven we een overzicht van de prestatie van onze Franse 
aandelenselecties over de jaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. Het moet duidelijk zijn 
dat we over de laatste 6 jaren erin geslaagd zijn om met onze Franse aandelenselecties gevoelig 
beter te presteren dan de Franse beursindex CAC-40.  
 

Koersevolutie 28/12/18 24/12/19 Δ in %
Albioma 18,60 26,40 41,9%
Coface 7,71 10,68 38,5%
Eiffage 72,12 102,05 41,5%
Fleury Michon 38,00 29,50 -22,4%
Suez 11,48 13,71 19,4%

Gemiddelde 23,8%
CAC-40 4.678,74 6.029,55 28,9%  

 
Wat onze selectie voor 2020 betreft, behouden we 3 aandelen uit de selectie van 2019, met 
name Coface, Eiffage en Fleury Michon. Albioma en Suez worden vervangen door Engie en 
Société des Bains de Mer Monaco. De waardering van Albioma is opgelopen tot een koers/winst 
van 16,1 voor 2020, op zich is dat niet hoog, wel als het gecombineerd wordt met een 
schuld/EBITDA-ratio van 4,7. Suez wordt ook om waarderingsredenen uit de selectie verwijderd, 
de koers/winst op basis van de schattingen voor 2020 is opgelopen tot 26,5.  
 
 
Coface (10,68 euro): het winstherstel dat ingezet werd in 2017, hield aan in 2018 en werd 
bevestigd in 2019 met een winstgroei van 19% na 9 maanden. De koerswinst van bijna 40% komt 
dus niet zomaar uit de lucht vallen. Daarenboven keerde het nog een bruto dividend uit van 0,79 
euro (bijna 8% bruto!) dat niet in de koerswinst meegeteld wordt! Met een koers/winst voor 2019 
van 10,9 is deze kredietverzekeraar nog steeds aantrekkelijk geprijsd, voor 2020 is dat 11,4. De 
markt verwacht een iets lagere winst voor 2020, het dividend zou uitkomen op een nog altijd 
aantrekkelijke 0,67 euro.  
Voor alle informatie over Coface verwijzen we naar de update van juni 2019 op onze website. 
 
 
Eiffage (102,05 euro): ondanks de stevige hausse van meer dan 40% in de afgelopen 12 
maanden houden we deze Franse bouwgroep in onze selectie. Enerzijds was de koers in de 
tweede helft van 2018 te sterk gedaald, in lijn met de marktdaling, anderzijds boekte de groep 
mooie resultaten in de afgelopen maanden. Voor 2019 wordt de toename van de winst per 
aandeel geschat op 15%, voor 2020 wordt een winstgroei van 20% verwacht. Door de hogere 
winst valt de waardering van Eiffage heel goed mee.  
Op basis van de schattingen voor 2019 noteert het met een koers/winstverhouding van 13,5. 
Voor 2020 is dat slechts 12,4. Onze laatste update dateert van september 2019. 
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Engie (14,62 euro): de moedermaatschappij van Electrabel heeft enkele bewogen jaren achter 
de rug, maar geleidelijk aan trekken de donkere wolken zich terug. De strategie om volledig 
afstand te doen van koolwaterstoffen voor de productie van elektriciteit en over te schakelen naar 
alternatieve energiebronnen enerzijds en anderzijds meer in te zetten op distributienetwerken 
(vnl. van gas), heeft al een belangrijke weg afgelegd en zou stilaan een positieve impact moeten 
gaan hebben op de winstcijfers. Maar er is meer, het nieuwe Engie met alternatieve energie en 
distributienetwerken zou op termijn moeten kunnen profiteren van een hogere waardering, net 
zoals we dat in de de afgelopen 12 maanden zagen bij EnBW in Duitsland.  
Van Engie hebben we nog geen update gemaakt. We hebben wel een kleine geschreven tekst 
ter beschikking met enkele data.  
 
 
Fleury Michon (29,5 euro): deze Franse sectorgenoot van Ter Beke realiseerde een mooie 
turnaround in 2018 na de problemen in 2016. De verwachting dat er in 2019 een positief vervolg 
zou komen op die turnaround, is niet uitgekomen. Spelbreker was de stijging van de 
varkensvleesprijzen door de Chinese varkenspest die de groep na 6 maanden met een verlies 
opzadelde. Voor de 2e helft van 2019 wordt er niet onmiddellijk beterschap verwacht. We hopen 
niettemin dat de situatie in de loop van 2020 geleidelijk zal verbeteren. Op basis van de 
schattingen voor 2020 noteert het met een koers/winst  van 12,7.  
 
 
Société des Bains de Mer Monaco (57,00 euro): eerder dit jaar startten we de opvolging van 
deze hotelgroep in Monaco. De recente afronding van een investeringsprogramma van 660 
miljoen euro voor de renovatie van het Hotel de Paris en voor de nieuwbouw van enkele torens 
met luxewinkels, kantoorruimte en luxe-appartementen resulteerde al in sterk verbeterde 
halfjaarresultaten. Die werden spijtig genoeg door de markt deels genegeerd, we hopen dat de 
markt beter zal reageren op de toekomstige publicatie van resultaten. Op onze website is er een 
update beschikbaar van december 2019.  
 
 
 
Overzicht selectie en performance van 2014 
 
Koersevolutie 27/12/13 24/12/14 Δ in %
Alstom 26,27 26,80 2,0%
Akka Technologies 22,80 28,47 24,9%
Thales 46,00 45,13 -1,9%
Total 44,50 43,49 -2,3%
Ubisoft 10,15 15,26 50,3%

Gemiddelde 14,6%
CAC-40 4.277,65 4.295,85 0,4%  
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Overzicht selectie en performance van 2015 
 
Koersevolutie 24/12/14 31/12/15 Δ in %
Alstom 26,80 28,16 5,1%
Crédit Agricole 10,81 10,88 0,6%
Faiveley 47,42 95,46 101,3%
Technip 50,01 45,73 -8,6%
Thales 45,13 69,10 53,1%

Gemiddelde 30,3%
CAC-40 4.295,85 4.673,06 8,8%  

 
 
Overzicht selectie en performance van 2016 
 
Koersevolutie 31/12/15 16/12/16 Δ in %
Ausy 48,50 54,90 13,2%
Coface 9,34 6,10 -34,7%
Crédit Agricole 10,88 11,90 9,4%
Saft 28,09 36,50 29,9%
Technip 47,53 66,58 40,1%

Gemiddelde 11,6%
CAC-40 4.673,06 4.833,27 3,4%  

 
 
Overzicht selectie en performance van 2017 
 
Koersevolutie 16/12/16 29/12/17 Δ in %
Carrefour 22,77 18,04 -20,8%
Coface 6,10 8,91 46,1%
Crédit Agricole 11,90 13,80 16,0%
Fleury Michon 59,50 46,97 -21,1%
Haulotte Groupe 13,21 16,13 22,1%

Gemiddelde 8,5%
CAC-40 4.833,27 5.312,56 9,9%  
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Overzicht selectie en performance van 2018 
 
Koersevolutie 29/12/17 28/12/18 Δ in %
Carrefour 18,04 14,82 -17,8%
Coface 8,91 7,71 -13,5%
Figéac Aero 18,89 10,86 -42,5%
Fleury Michon 46,97 38,00 -19,1%
Haulotte Groupe 16,13 8,74 -45,8%

Gemiddelde -27,7%
CAC-40 5.312,56 4.678,74 -11,9%  

 
 
 
Overzicht selectie en performance van 2019 
 
Koersevolutie 28/12/18 24/12/19 Δ in %
Albioma 18,60 26,40 41,9%
Coface 7,71 10,68 38,5%
Eiffage 72,12 102,05 41,5%
Fleury Michon 38,00 29,50 -22,4%
Suez 11,48 13,71 19,4%

Gemiddelde 23,8%
CAC-40 4.678,74 6.029,55 28,9%  

 
 
 
 
 
 
 
 
Gert De Mesure 
 


