Pressemeddelelse
2. marts 2015

Analytikere: Pandora-aktien skal endnu længere op
Til trods for en stigning på mere end 25 procent alene i februar er Pandora stadig det
C20-selskab, som danske og udenlandske analytikere ser det største kurspotentiale i.
Ifølge analytikerne skal den yderligere 8 procent op fra kurs 606, som aktien handles i
mandag formiddag. Det viser en ny opgørelse over analytikernes samlede forventninger
til de danske eliteselskaber i C20-indekset.
Med et kurspotentiale på knap 8 procent topper Pandora fortsat listen over selskaber i det
toneangivende C20-indeks, som danske og udenlandske analytikere ser det største kurspotentiale i.
Pandora-aktien handles mandag formiddag i kurs 606 og er det mest stigende C20-selskab i februar
med en stigning på mere end 25 procent, men ikke desto mindre sætter analytikerne et
gennemsnitligt kursmål på aktien på 654.
Det fremgår af en ny opgørelse over analytikernes gennemsnitlige forventninger til kursudviklingen
i de danske C20-selskaber, som Spar Nord har lavet på baggrund af data fra Bloomberg.
- Aktieanalytikerne har stået i kø for at opjustere deres kursmål på aktien, efter Pandora 17.
februar præsenterede os for et fantastisk godt regnskab, siger aktieanalytiker i Spar Nord Mikkel
Duus-Hansen.
- Både resultat og forventninger var væsentligt bedre end forventet, men ledelsen har også formået
at kommunikere yderst troværdigt om selskabets strategi og muligheder for at forsætte ud af
vækstsporet, og det har bare forstærket euforien omkring aktien, fortsætter han.
Han tilføjer, at Pandoras status som analytiker-favorit kommer oven på et 2014, hvor aktien steg
næsten 75 procent, hvormed den placerede sig som den mest stigende aktie i C20-indekset i 2014.
C20-potentiale udtømt
Samlet set fortsætter de danske eliteaktier i C20-indekset en forrygende begyndelse på året, og
indekset er nu oppe med 18 procent siden nytår. Dermed er indekset allerede langt over den
gennemsnitlige årsstigning på 12,8 procent siden indeksets etablering for 25 år siden, og ifølge
analytikernes forventninger er kursmålet i mange af C20-aktierne nu udtømt.
- Så enten er analytikerne for pessimistiske i deres forventninger, eller også er investorerne blevet
for optimistiske. Det vil tiden vise, lyder det afsluttende fra Mikkel Duus-Hansen.
Metodiske bemærkninger
Beregningerne er baseret på data fra mandag 2. marts kl. 10.
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Om Spar Nord
Med flere end 375.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 71 lokale banker (filialer) over hele
landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år
leveret trecifrede millionoverskud og landede i 2014 et overskud før skat på 705 millioner kroner.

Spar Nord ejes af cirka 125.000 aktionærer.
For yderligere information se www.sparnord.dk

