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Regnskabssæson: Bankaktie leverer største positive overraskelse
Sæsonen for regnskaber blandt selskaberne i OMXC20 blev tirsdag afsluttet med et lidt
skuffende resultat fra NETS. Målt på EPS-indtjening blev Jyske Bank den største positive
overraskelse, mens Lundbeck og GN Store Nord indtager anden og tredjepladsen, viser
Spar Nords Surprise-indeks.

Jyske Bank var i seneste regnskabsperiode den bedste aktie målt på EPS – earnings per share –
sammenlignet med konsensus-estimatet (aktieanalytikernes gennemsnitlige forventning).
Det viser Spar Nords Surprise-indeks, der kårer de største overraskelser i det førerende indeks
OMXC20 efter hver regnskabssæson.
- Indtægter og omkostninger var i store træk som ventet. Men på ét punkt – nedskrivningerne på
udlån – overraskede Jyske bank særdeles positivt, siger aktieanalytiker Mikkel Duus-Hansen, Spar
Nord.
Aktieanalytikerne havde ellers regnet med, at Jyske Banks nedskrivninger på udlån ville medføre et
mindre tab på denne regnskabspost. Men Jyske Bank var faktisk i stand til at tilbageføre
nedskrivninger på tidligere udlån i et omfang, der betød, at det blev til en indtægt for banken.
- Aktiekursen er steget over en længere periode op mod offentliggørelsen af regnskabet, og det er
nok forklaringen på, at investorerne kvitterede med et mindre kursfald, siger Mikkel Duus-Hansen.
Store overraskelser men uden belønninger
GN Store Nord og Lundbeck kommer på de følgende pladser. Der er endda tale om gedigne
overraskeler målt på EPS, men det var ikke noget, der imponerede investorerne.
- Lundbeck faldt faktisk med 5 procent, hvilket er vanskeligt at forklare. Aktiekursen var steget i
ugen op til regnskabets offentliggørelse, men muligvis var selskabets udbytte en mindre skuffelse,
siger Mikkel Duus-Hansen.
TDC skuffede stort
TDC var regnskabssæsonen største skuffelse – igen målt på EPS. Kommunikationsvirksomhedens
omsætning var nogenlunde på linje med analytikernes forventninger, men lidt mindre
driftsindtjening og især større afskrivninger forklarer den negative overraskelse.
Men heller ikke Danmarks største virksomhed – målt på omsætning - A.P. Møller–Mærsk – slap fra
sidste regnskab uden skrammer.
Et meget stort underskud skuffede analytikerne, der havde forventet et overskud.

- Det er hel klart de store nedskrivninger på selskabets aktiver, der er hovedforklaringen på denne
skuffelse, siger aktieanalytiker Mikkel Duus-Hansen, Spar Nord
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Om Spar Nord
Med næsten 400.000 kunder, cirka 1.550 medarbejdere og 58 lokale banker (filialer) over hele
landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken leverede i 2016 et overskud før
skat på 1.028 millioner kroner.
Spar Nord ejes af cirka 117.000 aktionærer.
For yderligere information se www.sparnord.dk

