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Belgische GVV’s: overzicht (4 juli 2022) 
 
 

 
 
 
 
 

(koersen 4 juni 2022) Beurs- netto netto dividend
 Koers waarde** 30/12/21 30/12/20 NAV premie/disc.(-) dividend* rendement schuld% datum update
Aedifica 90,61 3.561,6 -22,0% -7,8% 79,56 13,9% 2,89 3,2% 43,20% 31/03/22
Ascencio 52,10 343,7 -4,2% 8,7% 59,18 -12,0% 2,59 5,0% 47,60% 31/03/22
Befimmo 46,90 1.334,1 38,8% 29,2% 62,07 -24,4% 1,29 2,7% 40,30% 31/03/22
Care Property Invest 23,75 639,6 -8,7% -11,7% 18,78 26,5% 0,74 3,1% 47,43% 31/03/22
Cofinimmo 104,00 3.296,3 -27,0% -14,6% 107,43 -3,2% 4,34 4,2% 44,20% 31/03/22
Home Invest B. 22,66 405,6 -81,2% -80,4% 108,78 -79,2% 3,47 15,3% 53,83% 31/03/22
Immo Moury 43,40 20,1 -5,7% -8,8% 50,97 -14,9% 1,26 2,9% 30,18% 31/09/21
Inclusio 14,00 104,0 -25,5% -38,3% 22,90 -38,9% 0,35 2,5% 24,30% 31/03/22
Intervest Offices 24,80 652,3 -14,0% 10,0% 24,94 -0,6% 1,07 4,3% 45,20% 31/03/22
Montea 88,90 1.441,6 -33,6% -4,5% 66,93 32,8% 2,12 2,4% 41,10% 31/03/22
QRF 10,20 74,9 -6,8% -10,1% 16,24 -37,2% 0,56 5,5% 49,91% 31/03/22
Retail Estates 63,10 834,6 -11,1% 6,8% 69,63 -9,4% 3,22 5,1% 49,15% 31/03/22
VastNed Belgium 30,20 153,4 -0,3% 25,8% 45,85 -34,1% 1,54 5,1% 25,50% 31/03/22
Warehouses Estates 37,25 117,9 -14,2% -12,1% 51,46 -27,6% 1,99 5,3% 45,97% 31/12/21
WDP 29,58 5.499,8 -29,0% 4,7% 20,70 42,9% 0,62 2,1% 37,50% 31/03/22
Wereldhave Belgium 48,35 420,3 -5,2% 23,0% 78,93 -38,7% 2,87 5,9% 27,30% 31/03/22
Xior 42,10 1.169,6 -14,1% -14,3% 37,19 13,2% 1,01 2,4% 49,10% 31/03/22
Bel-20 3.728,2 -13,5% 3,0%
Bron: Gert De Mesure *: na 30% R.V., 15% voor Aedifica en CPI

**: in miljoen euro

sinds
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Beursprestaties in 2022 
 
Na iets meer dan 6 maanden in 2022 zien de prestaties van de Belgische GVV’s er niet 
echt schitterend uit en de voorbije weken was er niet echt een verbetering. Integendeel, 
ondertussen blijft er slechts een enkele GVV over met een positieve prestatie sinds begin 
dit jaar, dit met dank aan een overnamebod.  
Zoals we in ons GVV-boek van vorig jaar menigmaal belicht hebben bij het hoofdstuk 
over de risico’s, is er een belangrijke correlatie tussen de evolutie van de GVV’s en de 
Bel-20 enerzijds, anderzijds is er een omgekeerde correlatie tussen de GVV’s en de 
Europese langetermijnrente. Spijtig genoeg lijken de aantrekkelijke huurindexeringen die 
dit jaar doorgevoerd kunnen worden een weinig belangrijke rol te spelen.  
Feit is ook dat de hoge waarderingen enkele GVV’s parten spelen momenteel, we 
denken hierbij aan de spelers in logistiek en in zorgvastgoed. Dat ze daarnaast ook nog 
deel uitmaken van de Bel-20 zorgt ervoor dat ze vanuit verschillende hoeken klappen 
krijgen.  
Ook in het buitenland krijgen vastgoedgroepen klappen, wat logisch is. Maar door de 
omstandigheden van die buitenlandse groepen te analyseren zijn we wel op een ander 
thema gestuit dat de aandacht opeist. Met name de markt van de bedrijfsobligaties, die 
heeft een grotere klap gekregen dan de markt van de staatsobligaties, we durven zelfs 
te gewagen van een crash. Aangezien heel wat grotere vastgoedgroepen zich de 
voorbije jaren met bedrijfsobligaties gefinancierd hebben, moet zeker rekening gehouden 
worden met deze evolutie.  

Op de volgende bladzijden gaan we dieper in op dit thema.  
 
 
 
 
 

(koersen 4 juli 2022) Koers 2022
Befimmo 46,90 38,8%
VastNed Belgium 30,20 -0,3%
Ascencio 52,10 -4,2%
Wereldhave Belgium 48,35 -5,2%
Immo Moury 43,40 -5,7%
Home Invest B. 22,66 -6,0%
QRF 10,20 -6,8%
Care Property Invest 23,75 -8,7%
Retail Estates 63,10 -11,1%
Bel-20 3.728,2 -13,5%
Intervest Offices 24,80 -14,0%
Xior 42,10 -14,1%
Warehouses Estates 37,25 -14,2%
Aedifica 90,61 -22,0%
Inclusio 14,00 -25,5%
Cofinimmo 104,00 -27,0%
WDP 29,58 -29,0%
Montea 88,90 -33,6%
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Overzicht van enkele bedrijfsobligaties 

 
Unibail-Rodamco, 1,50%, 2017/28, coupon 22 februari, koers 86,20% 
Bruto rendement tot vervaldag: 4,3% 

 
Klépierre, 0,875%, 2020/31, coupon 17 november, koers 75% 
Bruto rendement tot vervaldag: 4,4% 

 
Vonovia, 0,625%, 2021/31, coupon 24 maart, koers 73% 
Bruto rendement tot vervaldag: 4,4% 

 
Grand City Properties, 0,125%, 2021/28, coupon 11 nov., koers 77,1% 
Bruto rendement tot vervaldag: 4,9% 
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Stijgende spreads 
Naast de stijging van het rendement van staatsobligaties op 
langere termijn, moet er ook rekening gehouden worden met het 
renteverschil tussen staats- en bedrijfsobligaties. In de eurozone 
is de informatie niet altijd eenvoudig terug te vinden. De grafiek 
rechts toont het renteverschil tussen 10-jarige Amerikaanse 
staatsobligaties en bedrijfsobligaties met een Baa-rating. We 
merken een geleidelijke toename sinds begin dit jaar, in lijn met 
de aankondigingen van de FED.  
De grafiek onder links toont de evolutie van het gemiddelde 
rendement van obligaties met een rating AAA, BB en BBB, maar 
geeft niet echt een stijging van de spreads weer.   
 
De grafiek rechts onder illustreert het renteverschil tussen hoogrentende en staatsobligaties. Hier is de toename van de spread of het renteverschil 
heel duidelijk, het gaat dan ook om meer risicovolle bedrijven.  
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Toegepast op 2 van de aangehaalde 4 obligatie-emittenten op blad 3, met name Unibail-Rodamco en Vonovia, bekomen we de volgende evolutie van 
het renteverschil.  
Bij uitgifte van de obligatie van Vonovia (heeft rating BBB+) op 24 maart 2021 bedroeg 
het renteverschil 0,95% (-0,325% versus 0,625%), vandaag is dat 3,18%! (1,22% versus 
4,4%). Eind maart 2022 bedroeg de financiële kost van Vonovia slechts 1,29%. De 
schulden bestonden voor 65% uit obligaties, 33% was bankfinanciering en 2% was 
handelspapier of commercial paper.  
In de grafiek rechts, afkomstig uit het jaarverslag 2021 van de groep, vonden we een 
interessante grafiek die de evolutie van het renteverschil geeft voor obligaties van de 
groep met verschillende looptijden. Een uitbreiding van deze grafiek met de evolutie in 
2022 belooft minder leuk te worden.  
Los van de onvermijdelijke hogere financiële kost die de groep zal treffen, is de vraag 
wat er met het huurrendement van Duits residentieel vastgoed staat te gebeuren. 
Afhankelijk van de regio was dat gewaardeerd op basis van een huurrendement tussen 
3,5% en 4%. Het is duidelijk dat met een financieringskost van obligaties rond 4% er 
geen residentieel vastgoed met een rendement van 4% gekocht zal worden!  

 

 

De conclusie is meer dan duidelijk: de waardering van Duits residentieel vastgoed is kwetsbaar voor een correctie, lees voor zekere afwaarderingen. 
Dergelijke afwaarderingen zitten al wel ruim in de koers verrekend, eind maart 2022 kwam de intrinsieke waarde per aandeel uit op 63,55 euro. De 
koers vandaag bedraagt…28,06 euro!  
Bij uitgifte van de obligatie van Unibail-Rodamco (heeft ook rating BBB+) op 22 februari 2017 bedroeg het renteverschil 1,08% (0,42% versus 1,50%), 
vandaag is dat 3,2%! (1,1% versus 4,3%). We merken op dat de financiële schulden van Unibail-Rodamco voor 91% bestaan uit obligaties (alsook 
MTNs of medium term notes), bankfinanciering staat voor slechts 6%. Dan zijn er nog converteerbare obligaties voor 2%, de resterende 1% betreft 
kortlopend handelspapier of commercial paper. De financiële kost van de groep bedroeg gemiddeld 2% in 2021, in 2017 was dat 1,7%. De stijging is 
natuurlijk verbonden met de minder goede gang van zaken in de voorbije 3 jaar. Gelet op het hoge rendement van zijn obligatie doet Unibail er beter 
aan om voor zijn eerstvolgende financieringen bij de banken aan te kloppen.  
Het leidt geen twijfel dat de evolutie van de obligatierendementen bij heel wat aandelenbeleggers tot stress leidt! Maar zoals steeds moet het duidelijk 
zijn dat de markt enigszins overdrijft, zowel wat de aandelen- als de obligatiekoersen betreft.  
 
 
Gert De Mesure (4 juli 2022) 


