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TDC analytiker-favorit: Kan stige 25 procent  
 
Med et kurspotentiale på 25 procent er TDC det selskab, som aktieanalytikerne aktuelt 
har størst tiltro til. Modsat forholder det sig for William Demant Holding, hvor aktiekursen 
ifølge analytikerne er kommet for højt op. Det fremgår af en ny opgørelse over 
analytikernes samlede forventninger til de danske eliteselskaber i C20-indekset.   
  
TDC topper lige nu listen over de selskaber, som aktieanalytikerne ser det største kurspotentiale i. 
Aktien handles tirsdag formiddag i kursniveauet 34, men ifølge analytikerne er aktien 43 kroner 
værd, og det svarer til, at aktien har et potentiale på omkring 25 procent. 
  
Det fremgår af en ny opgørelse over danske og udenlandske aktieanalytikeres forventninger til 
kursudviklingen i de danske C20-selskaber, som Spar Nord har lavet på baggrund af data fra 
Bloomberg.  
 
- De 25 analytikere, der følger TDC-aktien, har i gennemsnit et kursmål på 43, og i den henseende 
topper TDC-aktien C20-indekset som den aktie med det største kurspotentiale i forhold til den 
aktuelle kurs, siger aktieanalytiker i Spar Nord Mikkel Duus-Hansen.   
 
- Investorerne var hurtige til at sende TDC-aktien i gulvet, da det kom frem, at fusionen imellem 
Telia og Telenor blev stoppet af konkurrencemyndighederne. Det får nemlig investorerne til at 
frygte, at den benhårde priskonkurrence på telemarkedet fortsætter og dermed også presset på 
TDCs indtjening. Men ifølge analytikerne er der altså tale om en overreaktion, og de vurderer, at 
TDC-aktien har et kurspotentiale på omkring 25 procent fra det nuværende niveau, uddyber han.  
 
Genmab og Mærsk med i top 
Efter TDC er det ifølge analytikerne Genmab og Jyske Bank, der har det største kurspotentiale i 
C20-indekset på henholdsvis 24 og 20 procent.  
 
- Selv om Genmabs indtjening er meget afhængig af de såkaldte milepælsbetalinger, så er tiltroen 
til selskabets langsigtede indtjeningspotentiale stort. På den baggrund mener analytikerne, at 
aktien er 762 kroner værd – altså omkring 24 procent højere end det niveau, aktien handles i i dag, 
forklarer Mikkel Duus-Hansen.  
 
- Også Jyske Bank er med i top på listen over aktier med det største kurspotentiale lige nu, idet 
analytikerne har et gennemsnitligt kursmål i niveauet 428 – omkring 20 procent over nuværende 
niveau, tilføjer han.  
 
William Demant skal ned 
Ifølge analytikerne er kun to aktier i C20-indekset uden kurspotentiale, og det er William Demant 
Holding og Carlsberg, der skal ned med henholdsvis 3,4 og 1,4 procent.  
 
Vækstfrygt overdrevet  
Selv om frygten for en vækstopbremsning stadig præger stemningen på markederne, så vurderer 
Mikkel Duus-Hansen, at den aktuelle vækstfrygt er overdrevet, og han forventer, at investorernes 
jagt på afkast på 3 til 6 måneders sigt igen vil presse aktiekurserne op.  
 
- Hvis vi kigger på PE-værdien, altså prisen for at købe en årlig indtjeningskrone i en virksomhed, 
så indikerer det på ingen måde, at aktier generelt er anstrengt prisfastsat. Tværtimod er der tale 
om en attraktiv prisfastsættelse især i forhold til renteniveauet, og vi forventer, at de historisk lave 
statsrenter, en ekstrem lempelig pengepolitik og de lave oliepriser på 3 til 6 måneders sigt igen vil 
komme aktiemarkederne til gavn, lyder det afsluttende fra Mikkel Duus-Hansen. 



 
 

  

 
For yderligere information kontakt venligst: 
Aktieanalytiker Mikkel Duus-Hansen, Spar Nord. Tlf. 9634 4202, mdh@sparnord.dk  
Pressechef Leif Lind Simonsen, Spar Nord. Tlf. 2527 0330, lsi@sparnord.dk  
 
Om Spar Nord 
Med flere end 385.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 70 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 120.000 aktionærer. 
 
For yderligere information se www.sparnord.dk 
 

mailto:mdh@sparnord.dk
mailto:lsi@sparnord.dk
www.sparnord.dk

