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Januar: Genmab giver alle baghjul
Med en kursstigning i januar på næsten 22 procent spurter Genmab fra alle de øvrige
selskaber i C20-indekset. Dermed fortsætter Genmab rekordkursen fra 2014, hvor aktien
steg med hele 70 procent, og Genmab-aktien handles fredag eftermiddag til kurs 439,1.
Med få timer tilbage af januars aktiehandel har Genmab givet de øvrige selskaber i det
toneangivende C20-indeks baghjul. Siden 1. januar er Genmab-aktien indtil videre steget 21,9
procent, og det sender en kursgevinst på næsten 4,5 milliarder kroner videre til aktionærerne.
- Investorerne er fulde af forventninger til offentliggørelsen af nye kliniske data for det humane
antistof daratumumab, der kan vise sig at blive en særdeles værdifuld adgangsbillet til det
amerikanske marked, siger aktieanalytiker i Spar Nord Mikkel Duus-Hansen.
- Daratumumab kan bruges til behandling af cancer, og de foreløbige resultater er så opløftende, at
investorerne tror på en godkendelse af produktet fra de amerikanske sundhedsmyndigheders side.
Og blandt andet derfor har flere analytikere også opjusteret deres kursmål på aktien ganske
betragteligt, og det er alt sammen med til, at Genmab holder den imponerende kurs fra sidste år,
forsætter han.
I 2014 steg Genmab-aktien med 70 procent og blev dermed årets næstmest stigende aktie i C20indekset – kun overgået af Pandora.
Efter Genmab følger Nordea og Novozymes med stigninger på henholdsvis 17,7 og 15,6 procent i
januars handel, og i begge tilfælde er stigningerne relateret til offentliggørelse af regnskab.
Pandora i bund
Mens Pandora afsluttede 2014 som C20-indeksets mest stigende aktie, så begynder 2015 med en
bundplacering i januar. Med få timer tilbage af januars handel ligger Pandora-aktien til et fald på
5,4 procent
- Vi ser nogle relativt svage udmeldinger fra Pandora-lignende selskaber på det amerikanske
marked, og det har givet grobund for lidt nervøsitet op til offentliggørelsen af Pandoras årsregnskab
17. februar, lyder forklaringen fra Mikkel Duus-Hansen.
Årsstigning på én måned
Samlet set indleder de danske eliteaktier i C20-indekset året med en stigning på 9,2 procent, og
indekset handler fredag eftermiddag i kurs 812,7. Dermed er indekset ifølge Mikkel Duus-Hansen
steget næsten det samme på en enkelt måned, som indekset i gennemsnit plejer at kaste af sig på
et helt år.
- Den altoverskyggende forklaring på kursfesten er, at Den Europæiske Centralbank på mødet 22.
januar leverede varen – og mere til – ved at annoncere obligationsopkøb for 60 milliarder euro om
måneden frem til september 2016, uddyber Mikkel Duus-Hansen og tilføjer afsluttende:
- Ud over den direkte kapital-indsprøjtning betyder obligationsopkøbene også, at euroen er
svækket, og det er godt nyt for de europæiske eksportselskaber, som dermed får større
konkurrencekraft uden for Europa.
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