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Marts: TDC-aktien i stærkt comeback
Med en stigning på over 10 procent i marts leverer TDC-aktien et stærkt comeback og ser
ud til at blive den mest stigende aktie i C20-indekset i marts. Stigningen i marts sender
næsten 2,4 milliarder kroner i kursgevinst videre til de hårdt prøvede TDC-aktionærer.
TDC-aktien handles torsdag eftermiddag i kursniveauet 31,15 svarende til en stigning på 10,1
procent i månedens løb, og dermed topper TDC-aktien listen over de foreløbig mest stigende aktier
i det toneangivende C20-indeks i marts.
Stigningen svarer til, at markedsværdien på TDC i marts er vokset med næsten 2,4 milliarder
kroner, og det er godt nyt for aktionærerne, der ellers har måttet se TDC-aktien falde igennem en
længere periode.
- Forklaringen på TDCs comeback er formentlig, at den efter en længere periode med betydelige
fald nu er begyndt at syne billig. Samtidig har den schweiziske storbank Credit Suisse opjusteret
anbefalingen på aktien til ”køb”, og det giver aktien et ekstra løft, siger aktieanalytiker i Spar Nord
Mikkel Duus-Hansen.
William Demant i hælene
Torsdag eftermiddag er det stort set dødt løb imellem TDC og William Demant, idet William
Demant-aktien også er oppe med godt 10 procent sammenlignet med månedens begyndelse.
- Kursstigningen i William Demant-aktien blev udløst af et udmærket regnskab, som siden er
efterfulgt af et positivt nyhedsflow fra branchen. Og så er investorerne uden tvivl opmærksomme
på, at selskabet er lige på trapperne med en helt ny familie af høreapparater, som selskabet selv
forventer bliver et positivt bidrag til væksten i andet halvår 2016, forklarer Mikkel Duus-Hansen.
Coloplast i bund
Ligesom det var tilfældet i februar ser Coloplast også i marts ud til at blive den mest faldende aktie
i C20-indekset. Coloplast-aktien er i månedens aktie handlet ned med 4,8 procent og handles
torsdag eftermiddag i kursniveauet 495,2.
- Tidligere på måneden kom det frem, at Coloplast går glip af nogle større kontrakter på det
amerikanske marked, og det er selvsagt ikke noget, der vækker begejstring hos investorerne,
uddyber Mikkel Duus-Hansen.
A.P. Møller Mærsk-aktien tager et tilsvarene fald i marts, idet aktien i månedens løb er faldet med
4,7 procent.
I alt 15 selskaber i C20-indekset ser ud til at klare sig positivt igennem måneden, mens 4 selskaber
falder.
Med få timer tilbage af månedens handel ligger C20 Cap-indekset til en samlet stigning på godt 2
procent.
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