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CFE te sterk genegeerd door beleggers
KOERSEVOLUTIE CFE (IN EUR)

De overcapaciteit in de baggersector en het zware 
investeringsprogramma van de groep (waardoor 
de schuld sterk aanzwol) heeft de beleggers afge-
schrikt en de koers o.i. te sterk teruggewezen.
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Beurs van Brussel • 85,50 EUR 
Nettodividend: 1,68 EUR (2,0 %) 
Risico: 
CFE blijft erg voorzichtig wat zijn 
verwachtingen op korte termijn 
betreft. Na een 1e halfjaar dat ietwat 
onder de verwachtingen bleef, mikt 
de groep op een stabiele omzet voor 
heel 2019. De activiteiten lijden onder 
de economische onzekerheid en het 
herstel in de baggersector laat nog 
altijd op zich wachten. De koers van 
CFE stagneert echter al sinds begin 
dit jaar rond zijn bodemniveau van 
de voorbije 5 jaar en waardeert de 
groep zowat 25 % onder de ratio’s 
die we zien bij concurrent Boskalis. 
Bovendien is het orderboekje gevuld 
voor een recordbedrag van 6,5 miljard 
euro en stelt de ingebruikname van  
4 nieuwe schepen een heropleving van 
de winstgroei in het vooruitzicht voor 
2020 en 2021. Profiteer van het lage 
koersniveau: 
 Kopen.

DEME blijft cruciaal
• CFE is actief in de bouwsector (vast-
goed, tunnels, bruggen, enz.) en via 
100 %-dochter DEME ook in de bag-
gersector, met aanverwante activiteiten 
zoals kustbescherming, de aanleg van 
kunstmatige eilanden, diensten voor 
de oliesector en voor de hernieuwbare 
energiesector (offshore funderingen, 
aanleg leidingen en kabels, windturbi-
nes, enz.) De referentieaandeelhouder 
(60,4 %) van CFE is de holding Ac-
kermans & van Haaren (137,50 EUR, 
verkopen). De bouwactiviteiten waren 
lange tijd chronisch verlieslatend maar 
zijn sinds 2017 terug winstgevend en 
hebben daardoor wat aan gewicht ge-
wonnen binnen de resultaten van CFE, 
maar baggerdochter DEME is en blijft 
cruciaal en zal naar verwachting in 
2019 opnieuw ruim 90 % van de winst 
van de groep genereren.

2019 nog overgangsjaar…
Dit jaar zullen de bouwactiviteiten wel-
licht een iets hogere bijdrage leveren 
aan het bedrijfsresultaat vóór afschrij-
vingen, ook al blijft de Belgische markt 

erg competitief. Voor DEME zit er in 
2019 wellicht niet veel meer in dan 
een stabilisatie. De baggersector blijft 
het moeilijk hebben en de omzetcijfers 
liggen er vandaag ruim 30 % onder de 
historische piekniveaus van 2008 (vast-
goedboom in Dubai) en 15 % onder die 
van boerenjaren 2015-’16 (uitbreiding 
Suezkanaal). Door de verslechterende 
conjunctuur worden aanbestedingen 
links en rechts uitgesteld en blijft de 
sector ook met overcapaciteit kampen. 
Maar dankzij de toch aanvaardbare be-
nuttingsgraad van de vloot van DEME 
zou de bedrijfsmarge vóór afschrij-
vingen zich o.i. moeten kunnen sta-
biliseren op 17,3 % (onderkant van de 
gebruikelijke vork van 16 à 20 %). Het 
resultaat zal echter ook lijden onder an-
dere factoren, zoals de reparatiekosten 
voor een schip, de waardevermindering 
op een schuldvordering op een bedrijf 
dat onder gerechtelijk bewind staat, 
en de gestegen afschrijvingslasten die 
voortvloeien uit de forse investeringen 
van de groep in de uitbreiding van haar 
vloot. Alles bij mekaar zal DEME een 
kleinere bijdrage leveren aan de winst 
2019 van CFE, die wellicht met zowat 
16 % zal dalen, tot ±6 EUR per aandeel 
(bij een ± stabiele omzet).

…daarna beterschap in zicht
• Een heropleving van de baggersec-
tor is wellicht pas voor 2021-22, maar 
in 2019 zal er wel een einde komen 
aan een cyclus van zware investerin-
gen. Over heel 2019 zal CFE zowat 
500 miljoen euro geïnvesteerd hebben, 
voor 2020 en 2021 zal dat bedrag maar 
half zo hoog liggen op jaarbasis. De 4 
schepen die het laatst werden besteld 
(waarvan 1 transportschip met een 
reuzenkraan voor de installatie van 

offshore windmolens), zullen normaal 
in de eerste helft van 2020 in gebruik 
worden genomen en dan dus ook de 
omzet en de winst beginnen te on-
dersteunen. De daling van de investe-
ringsuitgaven enerzijds, en de stijging 
van de inkomsten anderzijds (dankzij 
de ingebruikname van nieuwe sche-
pen maar ook dankzij de opstart van 
diverse projecten uit het orderboek), 
zou zich moeten vertalen in een mooie 
omzet- en winstgroei. We verwachten 
een omzetstijging van 10 % in de pe-
riode 2019-2021, waardoor de winst 
in 2021 moet kunnen afklokken rond 
de 8  EUR per aandeel. Tegelijk, door 
minder te investeren, moet er veel cash 
kunnen vloeien naar de terugbetaling 
van de schuld van CFE (±960 miljoen 
EUR). Tegen eind 2021 zou die gehal-
veerd moeten kunnen worden naar 
een erg comfortabel niveau.
• Op langere termijn plaatst de rela-
tief jonge vloot van DEME de groep 
in een ideale uitgangspositie om te be-
antwoorden aan de verwachte sterke 
vraag naar offshore windmolenpar-
ken, die gestimuleerd zal worden door 
de daling van de netto kostprijs van 
dit type elektriciteit (schaalvoordelen, 
alsmaar grotere turbines, enz.). Naar 
verwachting zal de productiecapaci-
teit van offshore windparken tegen 
2030 verzesvoudigen wereldwijd, en 
verviervoudigen in Europa! De con-
currentie neemt toe (investeringen 
concurrenten, interesse van bedrijven 
die diensten leveren aan de oliesector, 
enz.) en vandaag lijdt de sector nog on-
der overcapaciteit, maar het potentieel 
is er onmiskenbaar. DEME haalt nu 
al ± 50 % van zijn omzet uit activitei-
ten die verband houden met offshore 
windparken.

Het waarderingsniveau van CFE flirt met zijn 
dieptepunt van de voorbije 5  jaar: de koers no-
teert tegen 11,1 keer de verwachte winst voor 
2019 (vet, linkerschaal) en 1,10 keer de boek-
houdkundige waarde (dunne lijn, rechterschaal).
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