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Analyse: Tredjebedste aktieår nogensinde
Med en stigning på mere end 40 procent i år bliver 2015 det tredjebedste aktieår i C20indeksets 26 år lange historie. Genmab og Vestas er årets helt store trækheste med
stigninger på henholdsvis knap 160 procent og 117 procent.
2015 går over i historien som et af de bedste aktieår i det danske eliteindeks C20-indeksets 26 år
lange historie. Indekset er i årets løb steget hele 40,7 procent, og dermed overgås det kun af
aktieårene 1997 og 1993, hvor stigningerne lød på henholdsvis 56,7 og 43,4 procent.
14 af C20-indeksets i alt 19 selskaber har opleveret kursstigninger i årets løb med biotekselskabet
Genmab og vindmøllekoncernen Vestas i front. De to selskaber handles onsdag middag i kurs 935
og 484,8, og dermed er der tale om kursstigninger på henholdsvis 159,4 og 116,8 procent siden
januar.
Genmabs flerårige succeshistorie
Aktieanalytiker i Spar Nord Mikkel Duus-Hansen hæfter sig ved, at Genmabs sejrsgang i C20indekset i 2015 er en fortsættelse af en efterhånden flerårig succeshistorie. Siden Genmab-aktien
bundede 23. november 2011 i kurs 23,88, er den nemlig steget hele 3.813 procent.
- Genmab er en fantastisk aktiehistorie, som ikke ser ud til at være slut endnu. I november fik
Genmab de amerikanske myndigheders godkendelse af Daratumumab-produktet til behandling af
den blodcancer, der begynder i knoglemarven, og som er den tredjehyppigste form for blodcancer i
USA, siger Mikkel Duus-Hansen og fortsætter:
- Daratumumab rummer derfor et indtjeningspotentiale i milliardklassen, og analytikerne forventer,
at Genmabs overskud i 2018 vil overstige 2 milliarder kroner. Til sammenligning lød Genmabs
overskud i 2013 på bare 70 millioner kroner.
Uden for C20-indekset er det møbelvirksomheden BoConcept, der præsterer årets største
kursstigning, der onsdag middag lyder på hele 535,7 procent.
Værst for TDC
Blandt C20-selskaberne har 2015 været værst for TDC, hvor aktien i årets løb er dykket 24,8
procent.
- I forbindelse med offentliggørelsen af TDC’s halvårsregnskab i august, blev det for alvor tydeligt,
hvor meget konkurrenceforholdene presser selskabets indtjening og skaber usikkerhed om
udbyttebetalingen i de kommende år. Det fik flere analytikere til at nedjustere forventningerne til
udbyttet, og investorerne har kvitteret ved at sælge stort ud af aktien, forklarer Mikkel DuusHansen.
Danske aktier i global top
Også i international sammenhæng har de danske C20-aktier klaret sig forrygende i 2015. For mens
C20-indekset i årets løb er steget 40,7 procent, er verdensindekset MSCI World opgjort i lokal
valuta alene steget 1,1 procent, mens det europæiske MSCI Europe er steget 10,1 procent og det
amerikanske S&P 500 3,1 procent – ligeledes opgjort i lokal valuta.
Forklaringen er ifølge Mikkel Duus-Hansen blandt andet, at råvare- og energiselskaber er markant
underrepræsenterede i C20-indekset, og netop råvare- og energiselskaber har generelt været
udfordret i 2015.
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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.
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