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Aktier: Chr. Hansen til tops på sikker havn-status
Med en stigning på 9 procent i september ligger Chr. Hansen i toppen af C20-indekset
som månedens mest stigende aktie. Ifølge Spar Nord er det Chr. Hansens status som
sikker havn i de aktuelle urolige markeder, der får investorerne til at handle aktien op.
Aktionærerne i ingrediensselskabet Chr. Hansen ser onsdag middag ud til at være de aktionærer,
der kommer bedst ud af september. Chr. Hansen er foreløbig steget med 9 procent i månedens løb,
og det svarer til en kursgevinst på næsten 4 milliarder kroner til selskabets aktionærer.
- Vi har en situation, hvor frygten for en vækstopbremsning i Kina generelt afstedkommer en
negativ og urolig stemning på aktiemarkederne. Men det er ikke mindst i den situation, at Chr.
Hansen kan skille sig positivt ud, fordi det er et indtjeningsstabilt selskab, der kan tilbyde
investorerne den sikre havn, som tydeligvis er efterspurgt lige nu, siger aktieanalytiker i Spar Nord
Mikkel Duus-Hansen.
- Chr. Hansen har siden finanskrisen år efter år formået at øge indtjeningen og har endda en
forventning om, at den udvikling fortsætter. Derfor nyder selskabet med rette godt af stor tillid fra
investorernes side, og det ser vi afspejle sig tydeligt i kursudviklingen, fortsætter han.
TDC nede med 17 procent
C20-indekset ser ud til at komme igennem september med et samlet fald på godt 2 procent, og i tre
selskaber er der tale om tocifrede procentuelle kursfald siden månedens begyndelse.
Hårdest går der ud over TDC, der onsdag middag er nede med 17,6 procent og dermed indtager
bundplaceringen i C20-indekset.
- Den væsentligste forklaring på kursfaldet er den mislykkede fusion af Telia og Telenor, som blev
stoppet af konkurrencemyndighederne, og som betyder, at den benhårde priskonkurrence på
telemarkedet ser ud til at fortsætte og presse TDC’s indtjening, forklarer Mikkel Duus-Hansen.
9 af de i alt 19 selskaber i C20-indekset ser ud til at slutte måneden af på et lavere kursniveau, end
da måneden begyndte.
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 en anstrengt prisfastsættelse af aktier. Tværtimod er der tale om en
fair eller attraktiv prisfastsættelse, 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.
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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.
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