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“De 5 Top Picks van Guy Sips in De Tijd” 
Uit het departement: “Favorietenlijstjes”

In zijn weekendkrant peilde De Tijd naar de 5 favoriete 

aandelen van KBC Securities-analist Guy Sips.  

 

Het resultaat is een doorslagje is van de 5 small- en 

midcap aandelen die vorig jaar ook al in de selectie 

zaten. Toen omvatte de top-5 immers ook al Agfa-

Gevaert, Jensen-Group, Melexis, en Kinepolis. 

RealDolmen verdween van de beurs en werd vervangen 

door Jensen.  

 

De gemiddelde winst van de vorige lijst bedroeg 11% 

(exclusief dividenden en omgerekend naar euro), 

oftewel hetzelfde rendement dan de Bel Mid index 

(10,7%). De Bel Small trok 4,3% hoger en de Bel20 keek 

tegen een verlies van 2,4% aan. 

 

Agfa-Gevaert 

KBC Securities: Kopen; koersdoel 4,7 euro 

“Ondanks teleurstellende halfjaarcijfers deze week behouden we het 

vertrouwen in Agfa. De groep wil de afname van haar traditionele 

business beperken en het succes van haar groeimotoren boosten. Het 

succes van HealthCare IT is een voorbeeld voor Agfa's andere groei-

activiteiten. We verwelkomen de beslissing om HealthCare IT in een 

aparte entiteit te stoppen. Volgens ons kan die poot 800 miljoen euro 

opbrengen. De andere activiteiten, van drukplaten over radiografie tot 

geleidende inkten, hebben volgens ons een waarde van iets meer dan 1 

miljard. Na aftrek van de 1,1 miljard pensioenprovisies geeft dat een som 

der delen van 4,70 euro per aandeel”. 

 

Jensen-Group 

KBC Securities: Kopen; koersdoel 40 euro 

“Jensen is een familiaal bedrijf in wasinstallaties voor industrieel gebruik 

(Heavy Duty Laundry). Wereldwijd bekeken is er een grote concurrent, 

het Duitse Kannegieser. Beide zijn even groot en samen bezitten ze de 

helft van de wereldmarkt. De fundamentele tendens voor die industrietak 

is opwaarts. We gaan meer op reis en dus wordt er meer bed- en 

badlinnen gewassen. Andere positieve structurele elementen zijn het 

schaarse water en de toenemende energiekosten. Die spelen in het 

voordeel van industriële, milieuvriendelijke (cleantech) wasinstallaties”. 

 

Kinepolis 

KBC Securities: Kopen; koersdoel 63 euro 

“Op het WK voetbal gingen België en Frankrijk, twee landen in de 

kinepolis groep, mee tot het laatste weekend. dat leidde tot minder 

filmbezoek. We behouden ons koopadvies omdat we geloven in de 

(overname)strategie en de productinnovatie die de omzet per bezoeker in 

alle landen hoger duwt. We verwachten dat Kinepolis commercieel en 

operationeel blijft verbeteren. De Landmark-overname is een unieke 

opportuniteit voor uitbreiding in een continent waarvan veel voordelen 

worden verwacht. Kinepolis test zijn concept waarschijnlijk binnenkort in 

Canada”. 
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Materialise

KBC Securities: Kopen; koersdoel 16,75 dollar 

“De expert in 3D-printing Materialise presteerde in het tweede kwartaal 

in de lijn der verwachtingen, voor een groot deel dankzij de recente 

overname van ACTech, een Duitse fabrikant van complexe 

metaalonderdelen. Voor de toekomst verwachten we veel van een 

samenwerking met BASF om een revolutionaire generatie plastics te 

ontwikkelen. De Duitse chemiereus kocht zich voor 25 miljoen dollar in. 

De Leuvenaars haalden daarnaast op Nasdaq tot 50 miljoen dollar vers 

kapitaal op. BASF gaat Materialise helpen bij de lancering van plastics 

die 3D-geprint kunnen worden”. 

 

Melexis 

KBC Securities: Kopen; koersdoel 110 euro 

“Melexis bedenkt, creëert en levert geïntegreerde halfgeleiders. De 

Melexis IC's zijn de drijvende kracht achter 'groene oplossingen' die 

klanten in staat stellen meer energie-efficiënte auto's op de markt te 

brengen. De langetermijnperspectieven zien er goed uit omdat de 

producten van Melexis geschikt zijn voor de slimme, veilige, duurzame en 

stijlvolle auto's van de toekomst. Melexis is met zijn aanbod in staat de 

auto van de toekomst te helpen bouwen. De halfgeleidersector groeit 

wereldwijd sneller dan de wereldeconomie en in die halfgeleiders groeit 

de autosector het snelst”. 

 

 
 Auteurs:  Guy Sips, KBC Securities 

 
 

 Bijdrage door: Tom Simonts, Senior Financial Economist KBC Group “The Front Row”  

 Gerelateerd: “Drie favorieten van Tom Simonts in De Standaard” 

“De Vijf vastgoedfavorieten van KBC Asset Management” 

“Drie favorieten van KBC” 

“Vijf favorieten van KBC Asset Management” 

30 juli 2018 

23 juli 2018 

28 juni 2018 

25 juni 2018 
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Tom Simonts 
 

Senior Financial Economist 

KBC Groep 

  

 

 
 

 

E-mail: 

Tel:  

Mobile: 

tom.simonts@kbc.be  

+32 2 429 37 22 

+32 496 57 90 38 

 

Address: 

 

KBC Groep  

Havenlaan 2 (GCM) 

B 1080 Brussels 

 

 

   

 

 

Een samenwerking van KBC Groep. 

Neem een kijkje op www.kbceconomics.be, www.kbcsecurities.com en www.kbcam.be  

In-/Uitschrijven op de mailing lijst van The Front Row? 

Stuur een e-mail naar frontrow@kbc.be met vermelding “The Front Row” en/of “Notendop”. 
  

 

 

 

 

Disclaimer  

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de economische actualiteit en kan niet beschouwd 

worden als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële 

instrumenten, noch wordt er enige beleggingsstrategie voorgesteld. In sommige gevallen kan deze 

publicatie evenwel verwijzen naar en samenvattingen bevatten van beleggingsaanbevelingen van 

andere entiteiten van de KBC-groep. 

 

De informatie opgenomen in deze publicatie mag worden hergebruikt, op voorwaarde dat dit wordt 

aangevraagd en dat KBC expliciet met dit hergebruik heeft ingestemd. Het hergebruik moet in ieder geval 

beperkt blijven tot de tekstuele informatie. KBC Bank heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar 

geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en 

tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de 

voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit 

tot uiting zullen komen. 

 

KBC Groep NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelde) 

kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is 

van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze 

publicatie of op de websites www.kbcam.be, http://www.kbcsecurities.be en 

www.kbcprivatebanking.be. 

 

KBC Groep NV – onder toezicht van de FSMA – www.kbc.com 

 

  

 


