
 

Gert De Mesure, correspondentieadres : J.B. Davidstraat 19 1800 Vilvoorde  Tel.: (02) 253 14 75  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. De auteur kan geenszins aansprakelijk gesteld 
worden voor gederfde winst of verlies naar aanleiding van de verstrekte informatie of het gebruik ervan. Niets uit deze publicatie 
mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotocopie, druk of op welke andere manier ook, zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Gert De Mesure.  

 
Aandelenselectie Frankrijk voor 2021 (27 december 2020) 
 
Traditioneel zijn onze aandelenselecties iets defensiever dan het marktgemiddelde, maar dit 
heeft ons in het corona-jaar 2020 niet geholpen om het beter te doen dan de Franse beursindex. 
Vooral Coface en Eiffage hebben zwaar te lijden gehad, Coface onder de vorm van een hogere 
schadelast, Eiffage door de sterk gedaalde traffiek op haar autowegconcessies. Société des 
Bains de Mer Monaco deed het daarentegen beter dan vewacht. De verplichte sluiting van haar 
hotels en de lagere bijdrage van de casino’s woog heel hard op de rendabiliteit, met als gevolg 
een belangrijk verlies in de eerste helft van het boekjaar 2020/21 (tot eind september 2020). Maar 
de markt trok er zich weinig van aan. Door de sterke prestatie zien we vanaf dit punt weinig 
opwaarts potentieel meer, waardoor we het aandeel niet meer opnemen in onze selectie voor 
2021. Wat Coface betreft, zien we in 2021 niet zo veel verbetering mogelijk, ondanks de 
aangekondigde inkoop van eigen aandelen, ook dit aandeel behouden we niet voor 2021.  
Achteraan deze nota geven we een overzicht van de prestatie van onze Franse 
aandelenselecties over de jaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020.  
 

 
 
Wat onze selectie voor 2021 betreft, verwijderen we Coface en Société des Bains de Mer 
Monaco. We vervangen ze door 2 vastgoedaandelen, met name Altarea en Paref.  
 
  
Altarea (139 euro):  
Altarea is een aandeel dat we al relatief lang volgen en ons tot dusver niet teleurstelde. Enerzijds 
was er een constante groei van haar winkelportefeuille, anderzijds groeide de 
vastgoedontwikkeling heel sterk. Door de corona-crisis keerde het positief beeld met de 
verplichte lockdowns voor de winkels en het uitstel voor de projectontwikkeling. Maar na 9 
maanden in 2020 is er een daling van de huurinkomsten van 7,4%, de omzet uit residentieel 
vastgoed daarentegen groeide 21%. Na 9 maanden bedraagt de totale omzetgroei 10,5%, in het 
derde kwartaal alleen was er 15,4% groei. Met dergelijke cijfers moet de koers geleidelijk aan 
kunnen herstellen in 2021.  
 
 
Eiffage (78,52 euro): na 9 maanden is er een omzetdaling van 13,1%, waarvan -19,2% bij de 
bouwactiviteiten en -12,1% bij de concessies. In het derde kwartaal alleen was er 1,3% 
omzetgroei bij de concessies en een -3,1% daling bij de bouw, de situatie is dus min of meer 
gestabiliseerd, een situatie waarvan we hopen dat ze zich over het volledige jaar 2021 
manifesteert. Op basis van de analistenschattingen voor 2021 noteert Eiffage met een relatief 
aantrekkelijke koers/winstverhouding van 11.  
 

Koersevolutie 24/12/19 26/12/20 Δ in %
Coface 10,68 8,60 -19,5%
Eiffage 102,05 78,52 -23,1%
Engie 14,62 12,60 -13,8%
Fleury Michon 29,50 25,60 -13,2%
Soc. Bains de Mer Monaco 57,00 68,00 19,3%

Gemiddelde -10,1%
CAC-40 6.029,55 5.522,01 -8,4%
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Engie (12,60 euro): ook een relatief defensief bedrijf als Engie werd geraakt door de corona-
crisis, onder de vorm van lagere volumes gas en elektriciteit en slechte debiteuren. Maar de 
verkoop van een groot deel van het belang in Suez wees de markt nogmaals op de transitie die 
Engie doormaakt, met focus op alternatieve energiebronnen en op distributienetwerken (vnl. van 
gas). Er werd reeds een belangrijke weg afgelegd, maar het einde is nog niet bereikt. Op termijn 
zou Engie moeten kunnen profiteren van een hogere waardering, net zoals we dat in de de 
afgelopen 12 maanden zagen bij EnBW in Duitsland.  
Op basis van de gemiddelde winstschatting voor 2021 van de analisten noteert het aandeel aan 
een koers/winstverhouding van 12,1.  
 
 
Fleury Michon (25,60 euro): na de mooie turnaround in 2018 werd de groep in 2019 getroffen   
door een sterke stijging van de varkensvleesprijzen door de Chinese varkenspest. De 
verwachting dat de markt zich zou normaliseren in de eerste helft van 2020 kwam niet uit. Maar 
sinds juni zijn de varkensvleesprijzen in vrije val en dit zou het bedrijf in de tweede helft van 2020 
en zeker in 2021 ten goede moeten komen. Ook werd er een verlieslatende joint-venture 
afgestoten. Maar afgaande op de gemiddelde winstschatting van de analisten, zal het herstel zich 
slechts gedeeltelijk manifesteren in 2021, maar meer uitgesproken in 2022. Op basis van de 
schattingen voor 2022 noteert het met een koers/winst  van 12,7.  
 
 
Paref (62,00 euro):  
Naast een eigen vastgoedportefeuille beheert Paref ook een aantal vastgoedfondsen voor 
derden, vooral voor particulieren. De plaatsing gebeurt door onafhankelijke makelaars. Lagere 
intekeningen zorgden in 2020 voor lagere instapcommissies, commissies uit het beheer en 
huurinkomsten uit de eigen portefeuille compenseerden die daling. Het aandeel daalde mee in de 
corona-correctie, maar het profiteerde niet van het herstel. Met een ratio koers/courant resultaat 
van slechts 11, een bruto dividendrendement van 6,7% en een discount van 50% tegenover de 
intrinsieke waarde noteert het aandeel relatief goedkoop.  
 
 
 
 
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 
 

 
 
 
Overzicht selectie en performance van 2016 
 

 
 
 
Overzicht selectie en performance van 2017 
 

 
 
 

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%

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%

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 
 

 
 
 
 
Overzicht selectie en performance van 2019 
 

 
 
 
Overzicht selectie en performance van 2020 
 

 
 
 
 
 
Gert De Mesure 
 

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%

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%

Koersevolutie 24/12/19 26/12/20 Δ in %
Coface 10,68 8,60 -19,5%
Eiffage 102,05 78,52 -23,1%
Engie 14,62 12,60 -13,8%
Fleury Michon 29,50 25,60 -13,2%
Soc. Bains de Mer Monaco 57,00 68,00 19,3%

Gemiddelde -10,1%
CAC-40 6.029,55 5.522,01 -8,4%


