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November: Genmab-aktionærer inkasserer 15 milliarder
Biotekselskabet Genmab ser ud til at blive den suverænt bedste aktie i C20-indekset i
november. Genmab-aktien er i løbet af november steget mere end 36 procent, og dermed
kan selskabets aktionærer inkassere en kursgevinst på næsten 15 milliarder kroner alene
for november.
Med en stigning på godt 36 procent i november ligger biotekselskabet Genmab til at blive månedens
suverænt mest stigende aktie i det danske eliteindeks C20-indekset. Aktien handles mandag
middag til kurs 910, og dermed beløber månedens kursgevinst sig til 14,5 milliarder kroner.
Ifølge aktieanalytiker i Spar Nord Mikkel Duus-Hansen er det først og fremmest de amerikanske
sundhedsmyndigheders godkendelse af Genmabs lovende DARZALEX, der har sendt aktiekursen på
himmelflugt.
- DARZALEX er det første terapeutiske antistof, der er godkendt til behandling af myelomatose, som
er den tredje mest forekommende form for blodcancer i USA, forklarer han og fortsætter:
- Godkendelsen af DARZALEX i USA åbner døren for et uhyre interessant marked for Genmab samt
en indtjening i milliardklassen. Og det er ikke mindst de udsigter, der har fået investorerne til at
fortsætte med at handle værdien af Genmab voldsomt i vejret.
Efter Genmab følger Coloplast og Vestas, der mandag middag ser ud til at afslutte måneden med
stigninger på henholdsvis 18,5 og 15,9 procent.
Jyske Bank får ensom bundplacering
Som den eneste aktie i C20-indekset ser Jyske Bank-aktien ud til at slutte måneden på et lavere
niveau, end ved indgangen af måneden.
Mandag middag handles Jyske Bank-aktien i kurs 318,8 svarende til et fald på godt 4 procent i
månedens løb, og det er ifølge Mikkel Duus-Hansen eftervirkningen af en dårlig regnskabssæson.
- Det har generelt været en dårlig måned for bankaktier, fordi bankernes regnskaber har skuffet på
stribe, og Jyske Bank er ingen undtagelse, lyder det fra Mikkel Duus-Hansen.
Fjerde bedste måned
Samlet set ligger aktierne i C20-indekset til en stigning på knap 8 procent i november, og selv om
det er imponerende i historisk perspektiv, så rækker det kun til en fjerdeplads i 2015.
- Vi begyndte året med massive kursstigninger, og derfor skal der mere end novembers knap 8
procents stigning til at slå stigningerne i januar, februar og marts. Dengang var det nye
pengepolitiske stimuli fra Den Europæiske Centralbank, der drev aktiemarkedet i vejret, og aktuelt
drives den gode stemning af forventningen om, at centralbanken snart vil øge sine stimuli, uddyber
Mikkel Duus-Hansen og tilføjer afsluttende:
- Torsdag holder centralbanken møde, og så bliver vi klogere på, om forventningerne kommer til at
holde stik.
Efter stigningerne i november handles C20-indekset mandag middag i kurs 1.011,9.
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