
Umicore en de vraag van 13 miljard euro

Hoeveel is een bedrijf waard? Een vraag 
die beleggers vaak beantwoorden door te 
kijken naar de koers van het aandeel. Een 
belegger zal snel weten te zeggen dat een 
aandeel van Netflix 368 dollar kost, maar 
er zelden direct op wijzen dat die koers een 
waarde van 161 miljard dollar weergeeft 
(aantal aandelen vermenigvuldigd met de 
beurskoers). Dat is een enorm bedrag voor 
een bedrijf dat al jaren miljarden euro’s 
aan kasstromen verbrandt. De boodschap 
is dat beleggers snel (zeker bij groeibedrij-
ven) de grootte van de getallen uit het oog 
verliezen en dan ook nalaten om de huidige 
winsten tegenover deze waarde te zetten. 

In de zomer van 2018 noteerde Umi-
core tegen een beurswaarde of beurska-
pitalisatie van 13 miljard euro. Als je die 
waarde afzet tegen de courante (zonder 
uitzonderlijke elementen) nettowinst 
van 326 miljoen euro van 2018, weet je dat 
Umicore noteerde aan 40 keer de courante 
nettowinst. Er werd dus al veel toekomsti-
ge groei bij Umicore ingecalculeerd. Erva-
ren beleggers weten dat als deze groei zou 
stokken, het aandeel met tientallen pro-
centen kan zakken.

Dat gebeurde op 23 april. Nadat ceo 
Marc Grynberg in een onverwacht pers-
bericht waarschuwde dat de winst van 
2019 en 2020 lager zal liggen dan eerst ge-
dacht, reageerden beleggers als door een 
wesp gestoken en verloor het aandeel 1,8 
miljard euro aan beurswaarde op een dag. 
Evenveel als de beurswaarde van Sioen, 
Ter Beke, Van De Velde en Resilux samen 
waarna men nog 300 miljoen euro wissel-
geld overhoudt. 

Het probleem zit bij de divisie Energy & 
Surface Technologies die instaat voor 46 % 
van de bedrijfswinst. In China valt de vraag 
naar de kathodematerialen (die onder meer 
gebruikt worden in batterijen) stil. Door de 
Chinese afbouw van subsidies voor elek-
trische voertuigen zal een verwachte ver-
koop van 100.000 ton kathodematerialen 
over 2019 één tot anderhalf jaar vertraging 
oplopen. Jammer! Maar dit lijkt niet meer 
dan een tijdelijk probleem in de duurza-

me trend naar elektrische auto’s. Veront-
rustender is de massale concurrentie van 
kleine artisanale mijnbouwers. Want die 
beïnvloeden de marges en verkoopvolu-
mes van de kobaltafdeling van Umicore 
(die behoort tot de Energy & Surface Tech-
nologies divisie) en enkele van zijn katho-
deproducten. In die kleine mijnen wordt 
door middel van primitieve handarbeid 
zeer goedkoop kobalt gewonnen waardoor 
concurrenten een aanzienlijk prijsvoordeel 

hebben op Umicore, dat (gelukkig) niet aan 
deze primitieve toestanden meedoet. Het 
probleem is dat men in China minder wak-
ker ligt van mensenrechten dan in Europa 
en dat Umicore daar dus gedeeltelijk uit 
de markt wordt geprijsd. Umicore verliest 
volumes en nog erger, deze concurrentie 
dreigt te leiden tot overcapaciteit en struc-
turele druk op marges.

Niemand die twijfelt dat de vraag naar 
elektrische batterijen in de toekomst zal 

herstellen, maar dat sommige klanten 
meer kijken naar de prijs dan naar de ar-
beidsomstandigheden is wel een onver-
wacht en waarschijnlijk structureel pro-
bleem.

Daarom nog eens de vraag. Hoeveel is 
Umicore waard? Dat hangt af van de toe-
komstige winsten. En laat het net dat zijn 
waar beleggers en analisten na 23 april 
meer aan gaan twijfelen. De meeste Belgi-
sche analisten blijven positief, maar analist 

Alex Stewart van Barclays is minder posi-
tief. Umicore geeft wel winstcijfers voor 
zijn drie grote divisies, maar niet voor zijn 
subdivisies. Volgens eigen onderzoek kon 
Alex Stewart het huidige scenario in fe-
bruari al voorspellen. En zijn advies blijft 
vandaag ook nog ‘afbouwen’. En nu komt 
het erop aan in te schatten wie gelijk heeft; 
een tijdelijke tegenvaller of een structureel 
probleem. Of de vraag van 13 miljard euro. 
Of is het 8 miljard?
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Energy & Surface: omvat ook alle 
activiteiten voor oplaadbare batterijen.

Catalysis: katalysatoren voor auto’s 
en vrachtwagens

Recycling: recuperatie van (edel)metalen
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Productie en recyclage van de Audi A3 e-tron batterij in het 
zogenaamde closed-loop battery recycling system.
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