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Denison Mines Corp. (DNN) - $1.61

Denison Mines Corp. este o companie de explorare și

dezvoltare a uraniului. Compania este angajată în

achiziționarea, explorarea și dezvoltarea proprietăților

de uraniu, extracția, prelucrarea și vânzarea de uraniu.

Compania operează în trei segmente: segmentul minier,

segmentul Servicii de mediu și segmentul Corporate și

altele. Segmentul minier include activități legate de

explorare, evaluare și dezvoltare, minerit, măcinare și

vânzarea de concentrate minerale. Compania deține

interese în proiecte de explorare și evaluare situate în Canada, incluzând râul Wheeler; Lacul Bachman; Lacul Bell; Lacul

Crawford; Torwalt Lake și Wolly. Denison Mines Corp. are sediul central în Toronto, Canada.
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Cele mai importante argumente pentru investiția in DNN

● Susținută de familia Lundin, miliardari implicați peste tot

în lume în exploatări miniere

● Denison Mines are o echipa de management de top

● Sectorul uraniului e pe cale să explodeze pe fondul

creșterii cererii și a stocurilor minuscule

● Denison Mines a făcut multe investiții și parteneriate

strategice pentru a se poziționa pentru următorii ani

● Au cel mai bun zăcământ de uraniu din lume, la râul

Wheeler

● Per total, cumpărăm extrem de ieftin o companie care

are acces la o sumă de active cu valoare mult mai mare
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Lucrurile sunt pe cale să se schimbe în industria uraniului

Piata uraniului a fost la cel mai jos nivel timp de zece ani, perioadă ce a început după explozia reactorului Fukushima și

închiderea ulterioară a mai multor reactoare nucleare din Japonia și din întreaga lume.

Dar in ultima perioada se aduna semne că piața este pregătită pentru un BOOM în viitorul apropiat, ceea ce va face ca

prețurile acțiunilor sa creasca semnificativ și să ofere profituri care pot urca portofoliul oricui investește în ele cât timp

prețurile sunt mici.

Care sunt câțiva dintre acești catalizatori care au început să declanșeze creșterea acestei industrii?

1. Creșterea prețului uraniului. Majoritatea producătorilor au nevoie de un preț al uraniului de $60 până la $70 (pe livra

= 0,45 kg) pentru a începe să scoată uraniu din pământ, și de prețuri mai mari pentru a obține un profit bun.

Prețul a crescut de la aproximativ $24 de dolari la peste $45 de dolari în acest an, prețuri nemaivăzute din anul 2012.
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2. Cererea crește și stocurile sunt pe terminate. Dacă prețul nu crește, nu se va mai produce uraniu și

stocurile se vor epuiza. Este destul de simplu, fie prețul crește, fie luminile se sting, deoarece energia nucleară este

responsabilă pentru aproximativ 10% din întreaga generare de energie din toată lumea și pentru 20% în Statele Unite, cel

mai mare consumator de uraniu din lume.

3. Noi reactoare sunt construite în întreaga lume, multe companii fiind pregătite să înceapă producția de energie în

următorul deceniu.

China și India sunt în frunte, dar și țări precum Japonia își repornesc reactoarele.

Germania a încercat să își elimine treptat centralele nucleare, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a costului energiei

și le-a încetinit semnificativ atingerea obiectivelor climatice. Franța a respins orice scădere semnificativă a energiei

nucleare din 2025 până în 2035. Odată cu creșterea populației, crește cererea de energie iar uraniul este singura opțiune

viabilă de energie verde pentru a satisface această cerere.

4. Începe un nou ciclu de contractare.

Uaniul nu poate fi scos din pământ și folosit în centrale ca și alte surse de combustibil. El trebuie procesat și îmbogățit

pentru a putea fi utilizat, ceea ce durează până la 2 ani. Acesta e motivul pentru care uraniul este contractat de utilități și

aceste contracte durează aproximativ 10 ani în circumstanțe normale. Ultimul ciclu de contractare a fost între 2010 și

2011, acum aproximativ 10 ani.
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În curând vor trebui să fie semnate noi contracte și cu oferta scăzând din cauza închiderile minelor, un preț foarte bun va

fi negociat pentru mineri. Combustibilul reprezintă o mică parte (între 3% și 5%) din costul total al exploatării unei centrale

nucleare ceea ce înseamnă că pentru companiile ce

operează centrale nucleare o creștere a prețului uraniului

nu va avea un mare impact asupra costurilor totale.

5. Mărfurile în general sunt sever subevaluate în

comparație cu indexul Down Jones Industrial Average, sau

S&P500

așa cum se poate vedea în graficul următor. Ultima dată

când mărfurile au fost atât de subevaluate a fost în

perioada dintre 1960 și 1970, după care prețurile au

crescut dramatic. Același lucru s-a întâmplat după

bula tehnologică din 2000. O creștere generală a prețurilor

mărfurilor va alimenta în plus creșterea pieței de uraniu.
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De ce folosim uraniu?

Având în vedere tragediile de la Cernobîl si Fukushima, cum de se mai ia in calcul folosirea energie nucleare?

În prezent, mare parte din productia de energie la nivel mondial se face pe baza de cărbuni, motiv pentru care poluarea e

ridicata. Omenirea consuma din ce in ce mai multa energie electrica si obiectivul e sa se migreze spre surse verzi,

nepoluante. Hidrocentralele și centralele eoliene sunt undeva la mijloc ca si amprenta asupra mediului. Desi nu polueaza,

ele prezinta anumite dezavantaje in ceea ce priveste impactul asupra mediului.

Energia solara mai are mult de progresat pana sa reprezinte o sursa care sa acopere un procent semnificativ din

necesarul omenirii. De aceea energia nucleara e inca o alternativa viabila pentru a produce energie verde, chiar si cu

pericolul reprezentat de eventuale noi dezastre. În plus, s-au învățat multe lecții din ceea ce s-a întâmplat la Fukushima,

s-au îmbunătățit normele și procedurile și pericolul a scăzut.

Această reorientare spre uraniu e susținută chiar de țara în care s-a întâmplat ultima tragedie: Japonia.

De fapt, e prima prioritate a viitorului prim-ministru.
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Pe lângă Japonia, multe alte țări plănuiesc să redeschidă sau să construiască noi reactoare pentru a produce energie

nucleară.

Tot mai mulți analiști, chiar și unii foarte precauți spun că piața va atinge cote maxime dincolo de cele observate în 2007.

Acest lucru se datorează faptului că 2007 a fost cauzat de inundarea lacului Cigar și un deficit perceput de aprovizionare

cu uraniu. Acum avem un deficit real de aprovizionare care nu va fi rezolvat nici dacă toate minele din lume încep să

producă la capacitate maximă chiar acum.

În plus, capitalizarea tuturor companiilor din industria uraniului e minusculă. Toate la un loc valorează mai puțin de $30 de

miliarde, aproape cât Pinterest care are o capitalizare de $33.4 miliarde.
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Așadar, un sector care furnizează combustibil pentru generarea de energie electrică pentru 20% din întreg consumul SUA

și în jur de 10-15% din toată generarea de energie la nivel global are o valoare de piață mai mică decât a unui site web

unde poți căuta poze cu mobilă.

Ne expunem la “explozia uraniului” prin Denison Mines

Compania Denison Mines e proprietarul proiectului Wheeler River și e susținută

de familia Lundin, care a făcut o avere de $2.5 miliarde din operațiuni miniere în

întreaga lume. Proiectul lor actual este super atractiv pentru că Denison Mines

au găsit poate cel mai bun zăcământ de uraniu din lume.

Proiectul lor Phoenix de la râul Wheeler a arătat o probă de uraniu de

concentrație 19,1%. Pentru context, între 0,5% și 1% e decent, în timp ce orice

peste 3% sau 4% este considerat grozav. Asta înseamnă că au cel mai bun

zăcământ de calitate, consistență și concentrație din lume.

În plus, metoda de minerit ISR metoda pe care o vor folosi la depozitul lor, ceea

ce face ca costul lor de funcționare să fie extrem de ieftin, în jur de $9,50 pe

livră. Ar putea obține un mare profit chiar acum dacă ar produce, să nu mai

vorbim când prețurile vor crește și mai mult.
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Al doilea proiect, numit Gryphon, este o mină obișnuită de uraniu, dar cu o cantitate mare de minereu care se

preconizează că va dura până în 2035.

Denison Mines deține 22,5% dintr-una din cele mai mari și avansate tehnologic fabrici de uraniu aflată la lacul McClean.

Aceasta le oferă acces la aproximativ 5 milioane de livre pe an cotă de producție, cota folosita pentru exploatarea miniera

Gryphon. McClean le oferă de asemenea un flux de venituri.

Denison Mines este un acționar major al Goviex Uranium cu o participație de 15% în companie și, de asemenea, deține

cantități mari de acțiuni în alte companii legate de uraniu, printre care se numără și Skyharbour.

CEO-ul Denison Mines a menționat aceste participații ca fiind strategice în cazul în care compania are nevoie de capital

pentru a-și continua proiectul sau pentru alte achiziții importante.

Pe o piață în creștere a uraniului, aceste parteneriate strategice se vor putea dovedi extrem de benefice, oferind

companiei Denison o mulțime de opțiuni.

Mai trebuie menționat faptul că proiectele nu vor fi în producție decât până în 2024 și, respectiv, 2030, dacă toate lucrurile

vor merge bine, ceea ce i-ar putea determina pe unii potențiali investitori să treacă peste ele.

Totuși, eu nu-mi fac griji deoarece proiectele sunt de o asemenea calitate încât vor aduce profituri mari companiei și asta

se va reflecta în prețul acțiunilor. Creșterea pieței de uraniu va ridica implicit și acțiunile Denison și orice veste pozitivă în

timpul unei asemenea perioade le va propulsa și mai sus. Acțiunile Denison Mines sunt cel mai populare din sectorul

uraniului pe platformă de investiții online Robinhood.
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O nouă achiziție

Pe 3 august 2021 Denison Mines a anuntat achizita a 50% din JCU Exploration Company, o noua mișcare strategică.

David Cates, președinte și CEO al Denison, a comentat: „Denison este mulțumită că a dobândit o participație de 50% în

JCU - care deține un portofoliu unic și valoros de interese strategice canadiene de uraniu, inclusiv o participație de 10% în

proiectul emblematic al lui Denison, Wheeler River. Credem că există o valoare considerabilă în portofoliul de active al

JCU și că această tranzacție este extrem de atractivă pentru acționarii Denison.

Pe lângă consolidarea unei participări de 95% în râul Wheeler, această achiziție extinde portofoliul de dezvoltare al

bazinului Athabasca din Denison pentru a include proiecte canadiene importante de dezvoltare a uraniului, cum ar fi

Millennium și Kiggavik. "

Portofoliul de proiecte al JCU

JCU deține un portofoliu de douăsprezece participații în joint venture pentru proiecte de uraniu în Canada, inclusiv o

participație de 10% la proiectul Wheeler River deținut de Denison în proporție de 90%, o participație de 30,099% la

proiectul Millennium (Cameco Corporation 69,901%), o participație de 33,8123% la Kiggavik (Orano Canada Inc.

66,1877%) și o participație de 34,4508% la proiectul Christie Lake (UEX 65,5492%).
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Planul jocului

Sunt foarte încrezător că în următorii 2 ani vom fi răsplătiți la scară mare din această investiție. Până atunci, va trebui să

avem multă răbdare și mâini de fier. Adică să ținem cu forță de acțiuni, indiferent ce se întâmplă cu prețul.

Sunt mulți jucători care s-au trezit târziu și vor să manipuleze piața pentru a pune mâna pe resurse ieftine si pe acțiuni la

companiile din domeniu.

Dar părerea mea e că până la sfârșitul anului 2021 vom fi destul pe plus și că prețul nu va mai reveni la nivelul de astăzi.

ACTIUNE

Cumpără acțiuni Denison Mines (DNN) la orice preț sub $1.75 pe acțiune.
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Clubul Investitorilor
Pe luna viitoare!
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