
1,5 MILJARD 
EURO

In het Verenigd Koninkrijk staat 1,3 miljard pond 
– ofwel 1,5 miljard euro – aan onbetaalde 
elektriciteits facturen open. Dat is een record 
en bijna drie keer zoveel als in september 
vorig jaar. Een gevolg van de torenhoge 
energieprijzen die ook de Britten treffen.

Lagere Amerikaanse infl atie 
geeft beurs zuurstof
Zijn de grootste prijsstijgingen voor 
goederen en diensten achter de rug? 
In de VS bleef de inflatie in juli alvast 
beperkt tot 8,5%. Dat was minder dan 
de 8,7% die werd verwacht en al stevig 
onder de piek van 9,1% die in juni 
nog werd gehaald. 

De lager dan verwachte infl atie is vooral 
het gevolg van een terugval van 7,7% in 
de benzineprijzen en een daling van 11% 
van de prijs voor huisbrandolie. 
De vorige maanden waren net die twee 
nog verantwoordelijk voor het duurder 
worden van het leven. Jaar na jaar 
wegen ze trouwens nog steeds door.  
Benzine kost er nog altijd 44% meer dan 
dan vorig jaar, huisbrandolie zelfs 76%. 
Voeding – een andere aanjager van de 
inflatie – werd in juli overigens nog 
1,1% extra duurder, huisvesting 0,5%.

Opluchting
Wordt alleen naar de kerninflatie 
gekeken, dus zonder de volatiele ener-
gie- en voedingsprijzen, dan bleef de 
Amerikaanse inflatie hangen op 
5,9%, terwijl er een stijging tot 6,1% 
was verwacht.
Om de infl atie te bestrijden, verhoogde 
de Amerikaanse centrale bank dit jaar al 
vier keer haar belangrijkste rentevoet. 
Globaal staat hij nu al 2,25% boven zijn 
peil van begin 2022. Dat maakt lenen 
duurder, waardoor minder op afbeta-
ling wordt gekocht en de vraag naar 
goederen en diensten zou moeten dalen.

De nieuwe inflatiecijfers voeden de 
hoop dat de centrale bank op haar 
volgende vergadering in september de 
rente niet met 0,75% extra zal optrek-
ken, wat tot nog toe de verwachting 
was. Dat laatste werd nog versterkt door 
het zeer sterke rapport over de Ameri-
kaanse arbeidsmarkt, niettegenstaande 
dat die markt al twee kwartalen na 
elkaar een terugval kende.

De Amerikaanse infl atiecijfers zorgden 
dan ook meteen voor opluchting op de 
aandelenmarkten. Bij de start van de 
handel ging Wall Street 1,4% 
hoger. Nasdaq, waar de rentegevoelige 
technologieaandelen een thuis hebben, 
steeg zelfs 2,4%.  In Brussel boog de 
Bel20-index een verlies in de vroege 
handel nog om in een winst van 0,7%.
                                       (JVG)
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Elon Musk (51)
TOPMAN TESLA EN SPACEX

Het zijn alweer drukke (Twitter)dagen 
voor Elon Musk. Zo raakte bekend dat 
de 51-jarige topman van Tesla liefst 
7,92 miljoen aandelen van de elektrische 
autobouwer verkocht heeft. Goed voor 
een opbrengst van 6,9 miljard dollar.

In tegenstelling tot wat Musk enkele 
maanden verklaarde, heeft hij dus toch 
nog miljoenen Tesla-aandelen verkocht. 
En Musk zou Musk niet zijn als hij daar-
over op Twitter zou communiceren. «In 
het (hopelijk onwaarschijnlijke) geval dat 
Twitter de deal er toch door krijgt en som-
mige investeringspartners niet over de 
brug komen, is het noodzakelijk om een 
noodverkoop van Tesla-aandelen te ver-
mijden», aldus de excentrieke miljardair.
Musk reageerde vervolgens ook op vra-
gen van zijn volgers over de aandelen-
verkoop. Zo bevestigde hij dat er geen vol-

gende verkoop 
van Tesla-aan-
delen meer zit 
aan te komen 
én dat hij op-
nieuw aande-
len van de au-
tobouwer zal 
kopen zodra 
duidelijk is dat 
hij Twitter dan 
toch niet moet 
overnemen.

Het is de zoveelste episode in de saga tussen 
Musk – volgens zakenblad ‘Forbes’ nog 
steeds de rijkste mens op de aardbol met 
een geschat vermogen van 255,1 miljard 
dollar, ofwel 248,69 miljard euro – en 
 sociaalmediabedrijf Twitter. In april 
 lanceerde Musk een overnamebod van 
44 miljard dollar op het beursgenoteerde 
Twitter. Maar begin juli trok Musk dat bod 
in, naar eigen zeggen omdat Twitter 
onvoldoende informatie aandiende over 
het aantal chatbots op het netwerk. Dat 
zijn fake accounts die automatisch berichten 
plaatsen. Het leidde tot een rechtszaak 
die op 17 oktober begint en waarin Twitter 
de overname door Musk wil afdwingen. 
Onderwerp van die rechtszaak zullen 
ook een reeks van dertien tweets zijn, 
 verstuurd door Musk. De inhoud van de 
tweets varieert van ‘Love Me Tender’ voor 
de lancering van het overnamebod tot de 
drol-emoji waarmee Musk reageerde op 
Twitter-CEO Parag Agrawal die uitleg gaf 
over het aantal fake accounts op het sociaal 
netwerk.
Het houdt Musk niet tegen om z’n gang 
te blijven gaan op Twitter. Na de berichten 
over de verkoop van de Tesla-aandelen, 
maakte hij alweer via Twitter bekend dat 
Tesla nog dit jaar zijn eerste elektrische 
vrachtwagen zal opleveren, de zoge-
naamde Tesla Semi Truck. Nog op Twitter 
kondigde Musk aan dat de pick-uptruck 
van Tesla, de Cybertruck, volgend jaar in 
productie zal gaan. (RvL)

Haat-liefdeverhouding 
met Twi� er

Musk is met 
een vermogen 
van 255,1 miljard 
dollar nog altijd
de rijkste mens
op de aardbol

Belgische bewaker 
behaalt megacontract
Het Luikse bewakingsbedrijf 
Protection Unit heeft een 
contract binnengehaald om 
de gebouwen van de Europese 
Commissie in 
Brussel te 
bewaken. Het 
contract van 
286 miljoen op 
zes jaar, is 
gigantisch voor 
het bedrijf dat 
vier jaar gel-
eden «maar» 
7 miljoen euro 
omzet haalde. 
«Het is de eer-
ste keer dat een 
Belgisch bedrijf 
zo’n groot 
contract binnenhaalt», zegt CEO 
Nicolas de Angelis. Protection 
Unit zal vanaf oktober instaan 
voor de bewaking van 70 ge-
bouwen, gaande van de meest 
bekende zoals de Berlaymont 
tot crèches voor de kinderen van 
het personeel van de Commissie.  
Het Luikse bedrijf zal snel werk 
maken van de rekrutering van 
1.100 mensen. Daarvoor focust 
het bedrijf op Brussel en 
omstreken. 

TUI verwacht weer winst
TUI, één van de grootste 
reisconcerns ter wereld, 
verwacht na twee jaar van 
zware verliezen dit boekjaar 
weer winst te maken. 

De boekingen liggen met 
11,5 miljoen op 90 procent 
van het niveau van 2019, voor 
de coronapandemie. Ondanks 
de problemen op veel inter-
nationale luchthavens wil de 
consument weer massaal op 
vakantie. En daar pro� teert 
de touroperator van. In het 
derde kwartaal tot eind juni 
steeg de omzet van TUI van 
650 miljoen euro tot 4,4 miljard 
euro. Van winst is echter nog 
geen sprake. Het operationele 
resultaat staat nog 27 miljoen 
euro in het rood. Dat is wel al een 
pak minder dan het operationele 
verlies van 670 miljoen in 
dezelfde periode vorig jaar. 
Onder de streep noteerde TUI 
een verlies van 357 miljoen euro, 
tegenover 935 miljoen euro 
verlies in 2021.

EU verbiedt import 
Russisch steenkool
Sinds middernacht mogen 
 lidstaten van de Europese 
Unie geen steenkool meer in-
voeren uit Rusland. Het import-
verbod maakt deel uit van het 
vijfde sanctiepakket van de 
EU tegen Rusland vanwege de 
inval in Oekraïne. De EU-landen 
kwamen overeen om een over-
gangsperiode van 120 dagen 
in te voeren om de industrie 
de tijd te geven om zich aan 
de importban aan te passen. 
Die is nu voorbij.  Volgens 
 eerdere verklaringen van de 
Europese Commissie zal het 
kolenembargo Rusland jaarlijks 

zowat 8 miljard euro kosten.  
De EU importeert 45 procent 
van haar steenkoolbehoefte 
uit Rusland. En meer dan een 
 vijfde van de Russische uitvoer 
naar Europa bestond vorig 
jaar uit steenkool, goed voor 
48,7 miljoen ton.

Deliveroo vertrekt 
uit Nederland
Maaltijdbezorger Deliveroo 
begint een «consultatieproces» 
om de activiteiten in Nederland 
stop te zetten. Dat heeft het 
Britse bedrijf gemeld in de 
marge van z’n halfjaarresultaten.
Volgens de groep haalt het 
te weinig rendement uit de 
Nederlandse markt: maar 
1% van z’n omzet. In markten 
waar het wél meer omzet haalt, 
is Deliveroo de marktleider 
of de nummer twee. «Het 
bedrijf heeft vast gesteld dat 
het bereiken en behouden 
van een top markt positie in 
Nederland een onevenredige 
investering vereist met een 
onzeker rendement op lange 
termijn», verklaart Deliveroo 
zijn keuze. En dus vertrekt 

de maaltijdbezorger 
weer uit Nederland, 
naar verwachting 
tegen eind november. 

In ons land is 
Deliveroo ook 
actief en is er 
geen sprake 
van een stop-
zetting van de 
activiteiten.
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