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Oktober: Milliard-gevinst til FLS-aktionærer 
 
Den hårdt prøvede FLSmidth-aktie tager revanche i oktober, hvor aktien ser ud til at blive 
månedens mest stigende aktie i C20-indekset. FLSmidth-aktien stiger næsten 15 procent 
i oktober svarende til en kursgevinst til aktionærerne på godt 1,6 milliarder kroner.   
 
Med en stigning på 14,4 procent i oktober ser cementkoncernen FLSmidth ud til at blive månedens 
mest stigende aktie i det danske eliteindeks C20-indekset. Omsat til kroner og øre betyder det en 
kursgevinst til selskabets aktionærer på 1,6 milliarder kroner.  
 
Det viser en analyse af handlen med C20-aktier i oktober, som Spar Nord står bag.  
 
Til trods for kursstigningen i oktober handles FLSmidth-aktien stadig på et lavere niveau, end den 
gjorde ved årsskiftet, og dermed er der ifølge aktieanalytiker i Spar Nord Mikkel Duus-Hansen tale 
om en tiltrængt revanche for den hårdt prøvede aktie. 
 
- Vi står midt i en regnskabssæson, og det er interessant, at månedens vinder er et af de C20-
selskaber, der endnu ikke har aflagt regnskab, siger Mikkel Duus-Hansen og uddyber:  
 
- I det hele taget er det ikke selskabsspecifikke nyheder, der driver kursudviklingen i FLS. 
Tværtimod er der tale om en generel sektorrotation, hvor investorerne sælger ud af aktier inden for 
eksempelvis sundhedssektoren for i stedet at købe mere konjunkturfølsomme aktier inden for 
blandt andet industri, energi og materialer, som generelt halter efter kursstigningerne i andre 
sektorer på aktiemarkedet. Og den rotation er noget, der kommer et selskab som FLS til gode.  
 
Mikkel Duus-Hansen hæfter sig desuden ved, at pengetanken Novo A/S på vegne af Novo Nordisk 
Fonden tidligere på måneden købte op i FLSmidth og nu ejer over 5 procent af aktierne i selskabet. 
Dertil kommer, at Lundbeckfonen i september øgede sin ejerandel i FLSmidth til mere end 10 
procent, hvilket også resulterer i et opadgående pres på FLSmidth-aktiekursen.   
 
Vestas på andenpladsen  
Lige efter FLSmidth følger Vestas med en stigning på 14,0 procent i oktobers handel, og ligesom 
FLSmidth har Vestas heller ikke aflagt regnskab i den aktuelle regnskabssæson. Mikkel Duus-
Hansen peger i stedet på en overbevisende ordreindgang som forklaring på kursstigningen.  
 
- Investorernes smag for de mere konjunkturfølsomme aktier kommer også Vestas til gode, men 
det er også Vestas’ ordreindgang, der er med til at sende aktiekursen op. Det gælder såvel 
ordreindgangen i oktober, men det gælder også ordreindgangen for året som helhed, der er med til 
at sætte positive forventninger til det nært forestående regnskab, uddyber Mikkel Duus-Hansen.  
 
Uden for C20-selskabet er det ejendomsselskabet Victoria Properties, der løber med sejren som det 
mest stigende selskab, idet aktien i oktober stiger hele 44,1 procent.  
 
Jyske Bank i bund 
Med et kursfald på 10,4 procent er Jyske Bank det C20-selskab, der er kommet dårligst igennem 
oktober. Kursfaldet koster investorerne 3,7 milliarder kroner, og den negative kursudvikling skyldes 
ifølge Mikkel Duus-Hansen bankens regnskab for tredje kvartal, der både skuffede på indtægtssiden 
og omkostningssiden.   
 
- Det eneste lyspunkt i Jyske Banks regnskab var sådan set, at nedskrivningerne landede lavere 
end ventet, men det var ikke nok til at formildne investorerne, konstaterer Mikkel Duus-Hansen og 



 
 

  

tilføjer, at regnskaberne fra de større danske banker uden undtagelse har skuffet investorerne i den 
aktuelle regnskabssæson.  
 
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 390.000 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 
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