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Spar Nords månedsindeks: William Demant er februars bedst aktie
William Demant Holding er februars bedste aktie med et afkast på 10,9 procent efterfulgt af
ISS. I bunden ligger Pandora, der i februar tabte 11,3 procent i værdi. Det viser Spar Nords
månedsindeks for februar 2017 opgjort på aktierne i OMXC20. En opgørelse, der i begge
ender præges af virksomhedernes årsregnskaber.
William Demant Holding, der udvikler, producerer og sælger høreapparater samt høretekniske
hjælpemidler, er februars bedste aktie, når man ser på afkastet. Siden slut januar 2017 er aktien
steget med 10,9 procent. Markedsværdien er dermed steget med 3,7 milliarder kroner.
- Mere end halvdelen af denne måneds afkast på William Demant Holdings aktier kommer efter
sidste uges regnskab, der var noget bedre end ventet blandt analytikerne. William Demant Holding
har dermed leveret en solid omsætningsvækst drevet af selskabets nye Oticon Opn-høreapparat, der
var med til at trække overskudsgraden op på et overraskende højt niveau, siger Mikkel DuusHansen, aktieanalytiker i Spar Nord.
Efter det overraskende gode regnskab kvitterede aktieanalytikerne med positive kommentarer og
opjusterede indtjeningsestimaterne og kursmålet for aktien.
ISS på andenpladsen
På andenpladsen som februars bedste aktie ligger ISS, der leverer en bred vifte af serviceydelser blandt andet rengøring, catering og vagttjenester.
Afkastet er på10,3 procent af ISS-aktien, og også i dette tilfælde er mere end halvdelen af månedens
afkast hentet efter offentliggørelsen af årsregnskabet. ISS sluttede 2016 bedre end forventet, og
selskabet forventer fortsat vækst og bedre overskudsgrad, hvilket også gav en positiv reaktion
blandt analytikerne – igen med opjustering af kursmålet for aktien.
Pandora månedens bundprop
I bunden af tabellen ligger Pandora med et tab på 11,3 procent. Forklaringen er primært
årsregnskabet, der viser, at salgsvæksten er aftagende, hvilket skaber lidt panderynker hos
investorerne.
- Samlet set er der markedsmæssigt tale om en lille stigning på OMXC20 indekset på 0,7 procent.
Og som på en lang række andre områder er fokus fortsat rettet mod den nye politiske linje, som
Donald Trump vil praktisere, men som ingen endnu kender indholdet eller konsekvenserne af, siger
Mikkel Duus-Hansen, aktieanalytiker i Spar Nord.
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