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Juni: Pandora lyser grønt i rød måned   
 
Pandora-aktien ser ud til at slutte måneden knap 5 procent bedre, end den begyndte, og 
trods den beskedne fremgang er det nok til at placere Pandora i spidsen som månedens 
mest stigende C20-aktie. Kun tre C20-aktier kan præstere en positiv udvikling i juni, som 
bliver årets første måned med en negativ kursudvikling i C20-indekset. 
  
Med få timer tilbage af aktiehandlen i juni ser Pandora ud til at vinde kapløbet om at blive 
månedens mest stigende aktie i C20-indekset – og det med en stigning på bare 4,7 procent.  
 
Pandora-aktien handles tirsdag eftermiddag i kursniveauet 715, og dermed kan selskabets 
aktionærer glæde sig over, at Pandora er 1 ud af kun 3 C20-selskaber, der leverer et positivt afkast 
til aktionærerne i juni. I alt har aktionærerne i Pandora i løbet af juni opbygget en kursgevinst på 
godt 3,9 milliarder kroner.  
 
- Den amerikanske investeringsbank Bank of America har lige opjusteret Pandora fra neutral til køb, 
og det har holdt hånden under aktien i et marked, som ellers har været faldende på grund af 
usikkerheden i Grækenland. Desuden er prisen på sølv, der er Pandoras vigtigste 
råvareomkostning, faldet, siger aktieanalytiker i Spar Nord Mikkel Duus-Hansen. 
 
- Og så er Pandora bare et selskab, som igennem lang tid har leveret solide resultater, og som 
derfor vækker tillid og interesse hos investorerne, fordi det samtidig er en aktie, der er attraktivt 
prisfastsat, fortsætter han. 
 
Efter Pandora følger Tryg og Jyske Bank som månedens anden og tredje mest stigende selskaber, 
og de tre selskaber er foreløbig de eneste i C20-indekset, der leverer et positivt afkast i juni.  
 
Coloplast igen i bund 
Ligesom i maj ser Coloplast også ud til at blive bundprop i junis aktiehandel. Coloplast-aktien falder 
foreløbig med hele 13,6 procent og handler tirsdag eftermiddag i kursniveauet 443. Dermed opnår 
Coloplast også en bundplacering for første halvår, hvor Coloplast som den eneste C20-aktie ikke har 
skabt et positivt afkast til aktionærerne.   
 
- Til stor overraskelse for både analytikere og investorer offentliggjorde Coloplast 16. juni en 
nedjustering af de finansielle forventninger til indeværende regnskabsår. Alene den dag faldt aktien 
med 8 procent og er ikke steget siden, forklarer Mikkel Duus-Hansen og tilføjer:  
 
- Selv om nedjusteringen er skuffende, så ligner det forbigående udfordringer, og Coloplast 
fastholder da også de langsigtede finansielle mål for selskabet. 
 
Grækenland sætter scenen 
Mandagens og tirsdagens handel har i høj grad været negativt præget af usikkerheden om 
Grækenlands økonomiske fremtid, og ifølge Mikkel Duus-Hansen tyder alt på, at Grækenland 
fortsætter med at sætte scenen for aktiehandlen i de kommende dage:  
 
- Rent økonomisk er Grækenlands fremtid uden den store betydning for aktiemarkederne, men det 
er følgevirkningerne af en såkaldt Grexit, investorerne er nervøse for. Og den nervøsitet vil efter alt 
at dømme fortsætte med at sætte sit negative præg på handlen i de kommende dage, indtil vi får 
en afklaring på situationen, lyder det afsluttende fra Mikkel Duus-Hansen.  
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Aktieanalytiker Mikkel Duus-Hansen, Spar Nord. Tlf. 9634 4202, mdh@sparnord.dk  
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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 71 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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