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Belgische GVV’s: overzicht (16 april 2022) 
 
 

 
 

(koersen 14 april 2022) Beurs- netto netto dividend
 Koers waarde** 30/12/21 30/12/20 NAV premie/disc.(-) dividend* rendement schuld%
Aedifica 116,70 4.237,2 0,4% 18,7% 76,60 52,3% 2,89 2,5% 42,60%
Ascencio 51,60 340,4 -5,1% 7,6% 57,94 -10,9% 2,59 5,0% 46,20%
Befimmo 47,50 1.351,2 40,5% 30,9% 60,35 -21,3% 1,29 2,7% 40,90%
Care Property Invest 25,10 651,7 -3,5% -6,7% 17,80 41,0% 0,74 2,9% 47,06%
Cofinimmo 134,60 4.266,2 -5,5% 10,5% 102,13 31,8% 4,34 3,2% 44,20%
Home Invest B. 121,00 399,3 0,4% 4,8% 104,34 16,0% 3,47 2,9% 53,65%
Immo Moury 43,20 20,0 -6,1% -9,2% 50,30 -14,1% 1,26 2,9% 31,02%
Inclusio 16,80 124,8 -10,5% -26,0% 22,59 -25,6% 0,35 2,1% 24,30%
Intervest Offices 28,60 752,2 -0,9% 26,8% 23,67 20,8% 1,07 3,7% 45,00%
Montea 122,00 1.978,3 -8,8% 31,0% 62,60 94,9% 2,12 1,7% 38,60%
QRF 11,40 83,8 4,1% 0,4% 15,83 -28,0% 0,56 4,9% 50,29%
Retail Estates 75,60 999,9 6,5% 27,9% 65,44 15,5% 3,22 4,3% 50,42%
VastNed Belgium 33,30 169,1 9,9% 38,8% 45,04 -26,1% 1,54 4,6% 26,50%
Warehouses Estates 38,80 122,9 -10,6% -8,5% 51,46 -24,6% 1,99 5,1% 45,97%
WDP 38,80 7.169,2 -6,9% 37,3% 19,00 104,2% 0,62 1,6% 38,10%
Wereldhave Belgium 59,10 513,7 15,9% 50,4% 77,19 -23,4% 2,87 4,9% 28,20%
Xior 51,60 1.433,5 5,3% 5,1% 36,13 42,8% 1,01 2,0% 47,58%
Bel-20 4.216,3 -2,2% 16,4%
Bron: Gert De Mesure *: na 30% R.V., 15% voor Aedifica en CPI

**: in miljoen euro

Gemiddelden 24.613,2 14,4% 3,36% 41,2%

sinds
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Beursprestaties 
Na iets meer dan 3 maanden in 2022 moeten we vaststellen dat de prestaties van de 
Belgische GVV’s al bij al meevallen, rekening houdend met de koersdruk en segmentrotatie 
die in januari plaats vond en met allerminst onbelangrijk, met de stijging van de 
langetermijnrente.  Sinds begin dit jaar is het rendement van Belgische staatsobligaties op 
10 jaar gestegen van 0,22% naar 1,35%!  
Maar tegenover die stijging van de langetermijnrente staat wel een torenhoge inflatie en de 
heel positieve impact daarvan op de GVV’s zal geleidelijk aan duidelijk worden in de 
volgende maanden. Dat GVV’s zoals Aedifica, Care Property Invest en Xior met heel 
ambitieuze groeiverwachtingen voor hun courant resultaat per aandeel (+10% gemiddeld) 
uitpakken, is hier natuurlijk niet vreemd aan.  
Die goede vooruitzichten en sussende woorden m.b.t. de rusthuisuitbater hebben de 
koersen van Aedifica, Care Property en Cofinimmo toegelaten om te herstellen, na de 
overdreven koerscorrectie begin dit jaar. Groepen actief in logistiek vastgoed (Montea en 
WDP) hebben het eerdere koersverlies slechts ten dele kunnen goedmaken. De grootste 
verrassing dit jaar kwam natuurlijk van Befimmo dat het voorwerp is van een bod. Wat de 
gevolgen zijn en wat beleggers moeten doen, hebben we reeds eerder uit de doeken 
gedaan.   

Groepen met winkelvastgoed kennen een relatief gunstig 2022 dankzij de segmentrotatie en vooral dankzij hun heel aantrekkelijke waardering, zowel 
op het vlak van koers/courant resultaat als van dividendrendement. Dit beschermt hen natuurlijk tegen de negatieve impact van de hogere 
langetermijnrente, maar er is natuurlijk ook de huurindexering. We spraken hierover met enkele CEO’s van GVV’s in winkelvastgoed en zij bevestigen 
die gunstige omstandigheid, maar ze geven ook toe dat dergelijke huurindexeringen hun huurders niet altijd goed uitkomen. Feit is dat die 
huurindexeringen de GVV’s in een sterkere positie plaatsen. Zo kunnen ze de huurder vroeg of laat een lagere huur verlenen als hij voor een langere 
periode bijtekent (onder het motto voor wat hoort wat)!  
Een zekere ontgoocheling hebben we bij de prestatie van Warehouses Estates, dat dit jaar de grootste daler is van de Belgische GVV’s. Feit is dat 
door te switchen tussen geconsolideerde en niet-geconsolideerde cijfers, de resultaten van 2021 technisch 6% lager uitkwamen dan mogelijk, wat op 
de koersevolutie gewogen heeft. Ook de verlaging van het dividend werd niet goed ontvangen. Dit neemt wel niet weg dat de waardering heel laag 
blijft en dat de volledige consolidatie in 2022 een gunstige impact zal hebben.  
 
 

(koersen 14 april 2022)

 Koers in 2022 in 2021
Aedifica 116,70 0,4% 18,2%

Ascencio 51,60 -5,1% 13,5%

Befimmo 47,50 40,5% -6,9%

Care Property Invest 25,10 -3,5% -3,3%

Cofinimmo 134,60 -5,5% 16,9%

Home Invest B. 121,00 0,4% 4,3%

Immo Moury 43,20 -6,1% -3,4%

Inclusio 16,80 -10,5% -17,3%

Intervest Offices 28,60 -0,9% 27,9%

Montea 122,00 -8,8% 43,7%

QRF 11,40 4,1% -3,5%

Retail Estates 75,60 6,5% 20,1%

VastNed Belgium 33,30 9,9% 26,3%

Warehouses Estates 38,80 -10,6% 2,4%

WDP 38,80 -6,9% 47,4%

Wereldhave Belgium 59,10 15,9% 29,8%

Xior 51,60 5,3% -0,2%

Bel-20 4.216,3 -2,2% 19,0%

Prestaties
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Prestaties van enkele buitenlandse groepen 
Een beknopt overzicht van enkele buitenlandse vastgroepen die we van dichtbij volgen (en 
die ook besproken werden in ons GVV-boek), leert dat ook buitenlandse groepen in 
winkelvastgoed goed presteerden in 2022. We denken hierbij aan Eurocommercial 
Properties, Patrimoine & Commerce en Wereldhave. Defama liet het dit jaar wel afweten, 
maar daar zat waarschijnlijk de heel sterke prestatie in 2021 voor iets tussen. Ook was er 
een belangrijke emissie van nieuwe aandelen twee weken geleden.  
Ondanks het feit dat Coima Res weinig spectaculaire resultaten bekend maakte, presteerde 
het niet slecht tot dusver dit jaar. De hoge discount waartegen deze Italiaanse groep actief 
in kantoorvastgoed zal hier niet vreemd aan zijn. Vandaag zijn we minder geïnteresseerd.   
Het Zweedse Dios doet het dit jaar veel rustiger aan en werd zonder twijfel getroffen door winstnemingen na de buitengewone prestatie in 2021. We 
merken op dat alle Zweedse vastgoedgroepen dit jaar minder presteerden, na een heel sterk 2021.  
Immofinanz, deels actief in kantoren, deels in winkelvastgoed, voornamelijk in Midden- en Oost-Europa kende een goed 2021, maar een wat 
tegenvallend 2022. Dit heeft alles te maken met het lopende overnamebod aan 23 euro, waarvan de koers reeds eind 2021 vaststond.  
Impact Healthcare Reit deed het rustig aan in 2021 en doet dat ook in 2022. De resultaten evolueren gunstig, alhoewel het natuurlijk altijd wat meer 
mag zijn. Zo is het management heel voorzichtig bij het verhogen van de schuldgraad. 
Irish Residential Properties kende een goed 2021, maar kreeg begin 2022 af te rekenen met sterke koersdruk, waarvan het recent in beperkte mate 
herstelde. Duitse groepen in residentieel vastgoed zoals Grand City Properties en TAG Immobilien kenden dit jaar een grotere correctie en zijn hierdoor 
relatief aantrekkelijker geworden.  
Regional Reit kon in 2021 wat herstellen van de grote koersdruk die het in 2020 te verwerken heeft gekregen, dit jaar is de evolutie licht tegenvallend. 
Het potentieel is niettemin aanwezig, want vorig jaar verwierf de groep een grote portefeuille met kantoorvastgoed met een bezettingsgraad van minder 
dan 80%. Het opkrikken van die bezettingsgraad kan een belangrijke impact hebben op het courant resultaat per aandeel. We plannen een update in 
de eerstvolgende dagen.  
Voor meer specifieke commentaren over de individuele groepen verwijzen we naar de beschikbare nota’s op onze website.  
 
 
Gert De Mesure (16 april 2022) 

Koers in 2022 in 2021
Coima Res 8,43 12,7% 13,3%
Defama 27,60 -0,7% 41,8%
Dios 95,20 -19,9% 54,7%
Eurocommercial Properties 25,92 35,7% 31,1%
Immofinanz 22,96 1,9% 32,8%
Impact Healthcare Reit 124,00 3,7% 9,7%
Irish Residential Properties 1,496 -11,0% 12,8%
Patrimoine et Commerce 19,00 19,1% 8,1%
Regional Reit 86,70 -7,7% 13,8%
Wereldhave 18,38 42,5% 16,6%


