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Analyse: Mærsk årets bedste C20-aktie
Efter et turbulent år ser Mærsk-aktien på årets sidste handelsdag ud til at tage prisen
som årets bedste C20-aktie med et afkast på næsten 31 procent. Efter Mærsk følger
Genmab, der har leveret et afkast på 28 procent, mens Novo Nordisk er årets absolutte
bundskaber.
2016 går over i historien som et stort set fladt aktieår i det danske C20 CAP-indeks. På
indeksniveau lyder årets afkast på beskedne 0,4 procent, men det dækker over store forskelle de
enkelte C20-selskaber imellem.
På årets sidste handelsdag ser Mærsk-aktien ud til at blive årets bedste C20-aktie med et afkast for
2016 på 30,6 procent svarende til en gevinst for selskabets aktionærer på næsten 37 milliarder
kroner. Og det vel at mærke efter et turbulent år med store udsving i aktiekursen.
- Mærsk fik en rigtig svær start på året, idet årsregnskabet i februar skuffede, og det skete samtidig
med et nyt lavpunkt i olieprisen. Dagen efter offentliggørelsen af årsregnskabet nåede aktien sit
lavpunkt for 2016, og på det tidspunkt var aktien faldet mere end 17 procent, siger aktieanalytiker i
Spar Nord Mikkel Duus-Hansen.
- Siden er aktiekursen imidlertid steget markant, og det er først og fremmest sket som følge af en
såkaldt sektorrotation, hvor investorerne i stor stil har shoppet konjunkturfølsomme aktier i
forventning om, at Trump vil lykkes med at skabe mere vækst i amerikansk økonomi. Desuden har
den stigende oliepris været en katalysator for kursudviklingen, ligesom udskiftningen af selskabets
administrerende direktør samt reorganiseringen af selskabet i to separate divisioner og dermed en
mere klar strategisk retning også har understøttet aktiekursen, fortsætter han.
Genmab næstbedst
Sidste års vinder Genmab har også været med i kapløbet om førstepladsen i år, og ser på årets
sidste handelsdag ud til at lande på andenpladsen efter Mærsk. Siden Genmab-aktien ramte bunden
i 2011 er aktiekursen steget fra 23,9 kroner til 1.174 kroner svarende til 4.820 procent. 2016
forlænger dermed en efterhånden længerevarende succes målt på aktiekursen.
Ifølge Mikkel Duus-Hansen har en væsentlig drivkraft for aktien i 2016 været salgsudviklingen for
Darzalex til behandling af myelomatose (blodcancerform, som begynder i knoglemarven).
Myelomatose er den tredjehyppigste form for blodcancer i USA efter leukæmi og lymformer, som
gør, at Genmab rummer et indtjeningspotentiale i milliardklassen.
- Genmab fik sit første overskud på 70 millioner kroner i 2013, og ifølge analytikerkonsensus bliver
overskuddet i år på næsten 900 millioner kroner. Til sammenlig har Genmab en markedsværdi på
mere end 70 milliarder kroner, og i det lys virker indtjeningen ikke imponerende, men overskuddet
forventes at stige til næsten 3,5 milliarder kroner i 2019, uddyber Mikkel Duus-Hansen.
Novo Nordisk bundskraber
Efter mange år med solide afkast har 2016 været et sandt annus horribilis for aktionærerne i Novo
Nordisk, idet selskabet ser ud til at levere et negativt afkast på hele 34,8 procent for året.
- Udmeldingen om prispres på det amerikanske marked i forbindelse med halvårsregnskabet i
august skabte for alvor bekymring hos investorerne og satte aktiekursen ud på en længere
rutsjetur. Salgsvæksten for 2016 blev i den forbindelse nedjusteret, og det var virkelig en kold
spand vand i hovedet på investorer og analytikere, siger Mikkel Duus-Hansen.

- Og det blev ikke mindre alvorligt, da Novo Nordisk få måneder senere i forbindelse med det næste
regnskab endnu en gang nedjusterede salgsvæksten for 2016 og samtidig nedjusterede den
langsigtede indtjeningsvækst. I den mellemliggende periode havde Novo Nordisk meddelt, at den
mangeårige administrerende direktør Lars Rebien Sørensen fratræder ved udgangen af 2016,
hvilket også er med til at skabe usikkerhed om fremtidsudsigterne, lyder det afsluttende fra Mikkel
Duus-Hansen.
På årets sidste handelsdag ser i alt 7 C20-selskaber ud til at slutte året med et negativt afkast for
2016, mens 12 selskaber ser ud til at lukke året med et positivt afkast.
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