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Top 5 voor de De Tijd, publicatie zaterdag 31 oktober  (27 oktober 2020) 
 
Op zaterdag 31 oktober 2020 zal De Tijd opnieuw een top 5 van onze hand publiceren. Ditmaal 
zijn we voor een heel defensieve selectie gegaan, we kozen voor vier vastgoedaandelen en een 
infrastructuuraandeel. En bij dat vastgoed is er geen winkelvastgoed, het marktsentiment is te 
negatief. Met een vastgoedselectie zou het in principe bijna niet mogelijk zijn om het beter te 
doen dan de markt door de lage volatiliteit. Maar in de volgende 12 maanden sluiten we dat niet 
uit, door de relatief lage waarderingen die vandaag op het bord staan.  
Vooreerst wensen we even terug te komen op de top 5 die we vorig jaar indienden. De prestatie 
viel zwaar tegen en dat was in de eerste plaats te danken aan FNG. We hebben ons zwaar laten 
misleiden door de cijfers en door de commentaren van de CFO. Onze selectie was nochtans 
goed begonnen, met heel snel het bod van Aedifica op Hoivatilat.  
 
 

1/11/19 30/10/20 Δ in %
Engie 14,85 10,39 -30,0%
FNG 13,80 3,50 -74,6%
Hoivatilat 12,70 16,00 26,0%
Ontex 15,80 9,47 -40,1%
SBM 53,20 60,20 13,2%
Gemiddelde -21,1%
Bel 20 3794,8 3043,4 -19,8%  

 
 
 
1) Impact Healthcare Reit (koers 99 GBPp) 
Vorig jaar selecteerden we de Finse groep Hoivatilat, actief in zorgvastgoed. Het was (met geluk) 
een schot in de roos toen Aedifica opdaagde als overnemer. We hopen dit kunstje opnieuw te 
doen met de keuze voor het Britse Impact Healthcare Reit (IHR). Het is een relatief jonge groep 
met een portefeuille even groot als de Britse portefeuille van Aedifica. Terwijl Aedifica  en Care 
Property Invest met een belangrijke premie noteren, noteert IHR met een discount van 6%. Zelfs 
na dubbele roerende voorheffing, komt het netto dividendrendement hoger uit dan bij de 
Belgische sectorgenoten. Ook in termen van koers/courant resultaat noteert deze Britse groep 
gevoelig goedkoper.  
 
 
2) Eiffage (koers 62,32 euro) 
In ons land is Eiffage met zijn bouwactiviteiten allerminst onbekend. We zijn echter meer 
geïnteresseerd in de concessie-activiteiten. De bekendste concessie is zonder twijfel APRR, 
l’Autoroute Paris-Rhin-Rhône, bekend bij de Belgen als de ‘l’autoroute du soleil’. Andere 
concessies zijn ziekenhuizen en universiteitscampussen in Frankrijk, 2 regionale luchthavens, 
alsook verschillende andere autostrades, vnl. in Frankrijk. Deze concessies leveren stabiele 
inkomsten op, behalve dan eerder dit jaar door de lockdown in Frankrijk die de verkeersstromen 
sterk aantastte. We gaan ervan uit dat de situatie zich in 2021 zal normaliseren. Op basis van de 
gemiddelde analistenschatting voor 2021 noteert het met een aantrekkelijke 
koers/winstverhouding van 9,3.  
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3) Deutsche Industrie (koers 16 euro) 
In onze zoektocht naar aantrekkelijk genoteerde aandelen in logistiek vastgoed, stootten we op 
het Duitse Deutsche Industrie. De groep werd opgericht in 2014, is dus nog relatief jong en heeft 
nog niet een kritische massa bereikt, laat staan dat het al een mooie track record heeft 
opgebouwd. De kleinere logistieke panden (32,7% van totaal), de panden voor productie en 
logistiek (31,6%) en de industriële parken (35,8%) zijn minder kwaliteitsvol dan de logistieke 
panden van Montea en WDP, maar ze genereren huurrendementen tussen 8% en 9%. Het 
aandeel noteert gevoelig goedkoper dan de Belgische sectorgenoten.  
 
 
4) Dios (koers 62,35 SEK) 
Dios Fastigheter is een Zweedse vastgroep die zich richt op middelgrote steden in Noord-
Zweden. In een stad zoals Ostersund (65.000 inwoners) bezit het 87 activa, in Sundsvall 
(100.000 inwoners) domineert Dios het stadscentrum met 56 activa. Dergelijke posities maken 
Dios ‘incontournable’ in die steden met belangrijke voordelen tot gevolg. 54% van de portefeuille 
betreft kantoren, winkels staan voor 18%, gevolgd door woningen (8%), hotels/restaurants (6%), 
zorgvastgoed/scholen (6%) en logistiek vastgoed (2%). Het aandeel noteert met een relatief lage 
koers/courant resultaat van 9,7, het bruto dividendrendement bedraagt 5,2%. Deze groep zet een 
constante groei neer, zelfs in 2020 zal het courant resultaat stijgen. 31% van de huren is 
afkomstig van overheidsinstellingen.  
 
 
5) Irish Residential Properties (koers 1,37 euro) 
Op Home Invest Belgium na heeft de Belgische belegger weinig mogelijkheden om in residentieel 
vastgoed te beleggen. Duitsland telt diverse alternatieven, maar we geven de voorkeur aan Irish 
Residential Properties (IRP). Ierland kampt met een belangrijk huizentekort, terwijl de bevolking 
ook gestaag groeit, zeker in en rond Dublin. Door samenwerking met lokale 
vastgoedontwikkelaars speelt IRP goed in op dit tekort. In vergelijking met enkele Europese 
sectorgenoten, bleef de koers van IRP dit jaar achter, wat de relatieve waardering ten goede 
kwam. Het aandeel noteert met een koers/courant resultaat van 18,3, voor Home Invest Belgium 
is dit 27. Het aandeel noteert met een discount van 12%.  
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