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Pandora lyser op i elendigt januar-marked
2016 har indtil videre været et elendigt aktieår, og med et samlet fald på 5,9 procent ser
januar ud til at blive den tredje dårligste januar i C20-indeksets 26 år lange historie. Med
en stigning på 2,8 procent er Pandora et af kun to C20-selskaber, der ser ud til at afslutte
årets første måned med en kursstigning.
Med få timer tilbage af januars aktiehandel ser Pandora ud til at blive månedens mest stigende
aktie i det toneangivende C20-indeks, og det til trods for, at stigningen i månedens løb lyder på
beskedne 2,8 procent til kurs 896,5. Pandora ser sammen med GN Store Nord ud til at blive de
eneste to C20-selskaber, der i klarer sig igennem januar med en positiv kursudvikling.
- Pandoras stigning på 2,8 procent i januar lyder ikke af meget, men det skal ses i lyset af den
kæmpe nedtur, som har præget aktiemarkedet i år, siger aktieanalytiker i Spar Nord Mikkel DuusHansen.
- En af årsagerne til, at Pandora trods alt lyser op i det ellers triste marked, er, at selskabet i
begyndelsen af januar forkælede investorerne med en opjustering af forventningerne til
omsætningen i 2015. Det skete med henvisning til et bedre end ventet julesalg, og det har været et
solidt forsvar mod de massive kursfald, der ellers har ramt bredt i C20-indekset, uddyber Mikkel
Duus-Hansen og tilføjer, at kursudviklingen i januar bibringer Pandora-aktionærerne en samlet
kursgevinst på næsten 5 milliarder kroner.
Samlet set ligger C20-indekset fredag middag til et fald på hele 5,9 procent, og 17 ud af indeksets
19 selskaber handler til en lavere kurs end ved månedens begyndelse.
TDC taber 15 procent
For TDC begynder året med et kursfald på næsten 15 procent, og det giver en bundplacering i
opgørelsen over C20-selskabernes kursudvikling i januar.
- TDC annoncerede 27. januar en ny udbyttepolitik, der indebærer et mindre udbytte, end
investorerne havde sat næsen op efter. Konsekvensen har været en aktiekurs, der stort set har
været i frit fald, og som ser ud til at falde næsten 15 procent i januar, forklarer Mikkel DuusHansen.
Anden nederst følger Novozymes med et kursfald i januar på godt 14 procent, og her skal
forklaringen ifølge Mikkel Duus-Hansen primært findes i forventningerne til selskabets salgsvækst:
- Novozymes har meldt ud, at de kun forventer en salgsvækst på 3-5 procent i 2016, og det var en
spand koldt vand i hovedet på investorerne, forklarer han.
Korrektion
Til trods for den dårlige begyndelse på året har Mikkel Duus-Hansen stadig tiltro til, at markedet på
3 til 6 måneders sigt vil udvikle sig positivt:
- Det er vores overbevisning, at der alene er tale om en korrektion og ikke nogen længerevarende
nedtur. Derfor anbefaler vi også, at du som investor bevarer roen og fortsat overvægter aktier i din
portefølje, lyder det afsluttende fra Mikkel Duus-Hansen.
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Om Spar Nord
Med flere end 390.000 kunder, cirka 1.550 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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