
        Dagens Aktieinfo tirsdag den 07-09-2021   
       

INDEKS AKTIER I FOKUS VALUTA / RENTE / OLIE 
(foregående dagspris) 

OMXC25 2.017 (+ 0,7 %) TORM 52 (+ 5,5 %) EUR/USD 1,1873 (1,1871) 

OMXS30 2.394 (+ 1,0 %) DS Norden 172,1 (+ 2,4 %) USD/JPY 109,80 (109,81) 

OSEBX Oslo 1.175 (+ 1,1 %) Nilfisk 255 (- 4,7 %) EUR/JPY 130,37 (130,35) 

DAX 15.932 (+ 1,0 %) FLSmidth 230,2 (- 1,8 %) USD/DKK 6,26 (6,26) 

Dow Jones 35.369 (lukket) Penneo 40,5 (+ 18,9 %) 10 år Bund -0,37 (-0,36) 
S&P 500 4.535 (lukket) AP Møller B 19.220 (+ 3,3 %) 10 år US 1,34 (1,32) 

NASDAQ 15.363 (lukket)  Equinor 199,7 (+ 2,8 %) WTI råolie 69,1 (68,3) 

Nikkei 29.921 (+ 0,9 %) EQT 402,5 (- 3,7 %)  Brent olie 72,5 (71,6) 

Shanghai 3.659 (+ 1,1 %) Siemens 146,8 (+ 3,0 %) Guld ($/oz.) 1.822 (1.830) 

  
POSITIVLISTEN Handler på Positivlisten har en tidshorisont på op til 3 måneder. 
 

Aktie Dato for køb Købskurs Kurs 03092021 
Opdateres hver 
uge 

Målzone i løbet 
af tre måneder  

GomSpace 31-05-2021 16,9 SEK 17,28 22 SEK 
Bang & Olufsen 02-06-2021 36 34,6 40 

Drilling 17-06-2021 267 237 275 

Volvo 20-07-2021 193 192 220 SEK 

FLSmidth 27-07-2021 247 234 260  
Ambu 17-08-2021 193 210 240 

Norwegian 31-08-2021 10,2 NOK 10,01 13 NOK 

     

     
     

Forklaring positivlisten og afkast: https://www.aktieinfo.net/positivlisten/ * korrigeret for udbytte 
 
DE SENEST LUKKEDE POSITIONER 
 

Aktie Købt til  Solgt til Procentuelt gevinst/tab 

Bavarian Nordic 
Teva 
Ørsted  
Thyssen 

238 
8,6 
903 
7,7 

267 
10,15 
1.000 
9,1 

+ 12,1 % på 2 uger 
+18,0 % på 3½ uge 
+10,7 % på 2 måneder 
+18,2% på 1 måned 

 
DAGENS VIGTIGSTE ØKONOMISKE BEGIVENHEDER 
 
Danmark: Trafiktal for august fra SAS. 
 

DAGENS AKTIETIP 

https://www.aktieinfo.net/positivlisten/


 
Intet nyt i dag. 
 
UDSIGTEN FOR I DAG 
 
Endnu en stærk lukning i Asien, hvor især de japanske aktier har fået et markant løft efter at den 
nuværende og udskældte premierminister har bebudet sin fratræden i nær fremtid. På få dage er 
Nikket steget med over 5 % og nu kommet helt tæt på 30.000 mærket. Europa havde en god 
mandag, mens det til en begyndelse peger på en pause i dag. Om køberne eller sælgerne så 
kommer frem i løbet af dagen vides ikke.  
 
MARKEDETS UDVIKLING 
 
Vi er vidner til et meget stærkt aktiemarked, hvilket er lidt usædvanligt for årstiden og en periode 
uden de store nyheder. En undersøgelse foretaget for Saxo Bank viser, at danskerne fortsat går 
mod aktier for på den måde at undgå at betale negative renter i banken. Fra alle sider erfarer vi, 
at likviditeten hos investorerne er høj, og at der fortsat søges mod aktier. Pengerigeligheden 
gør, at efterspørgslen efter aktier markant overstiger udbuddet, og det får aktierne til at stige. 
Langsigtet ser vi derfor fortsat potentiale for aktierne, der har gyldne tider forude. Undervejs 
mod nye højder vil der naturligvis fra tid til anden komme nedadrettede korrektioner, men de får 
straks nye investorer til at købe op. Markedet må således betegnes som stærkt – uanset at en del 
aktier er blevet meget dyre. 
 
A.P. Møller – Mærsk steg i går med 3,3 % efter en stærk udvikling blandt containeraktierne i 
Asien. Fragtraterne fortsætter med at stige til gavn for indtjeningen. Vi skal formentlig se en test 
af 20.000 mærket inden årets udgang. 
 
FLSmidth faldt 1,8 % på nyheden om en reduceret pris for TK Mining. Det giver i princippet ikke 
mening, men FLS mangler at give os svar på, hvordan og hvornår de henter pengene til at betale 
for købet. FLS er en langsigtet vinder, men investorernes tålmodighed er sluppet op. Ledelsen må 
se at komme ud af flyverskjulet og informere os om køreplanen. Hvis man vælger at foretage en 
kapitalrejsning, så vil det jo vægte negativt på aktiekursen.  
 
Bavarian Nordic er voldsomt efterspurgt efter en sand strøm af gode nyheder. I dag fortsætter 
de med et løftet kursmål fra Jefferies, der nu mener aktien skal koste 415 mod før 325. For 
Bavarian peger pilen fortsat op trukket af høj efterspørgsel. 
 
Genmab kan derimod gå en negativ dag i møde, idet Morgan Stanley har sænket sin anbefaling 
fra ligevægt til undervægt. Langsigtet ser vi dog fortsat positivt på Genmab, men vi undgår næppe 
et fald i dag. 
 
Den svenske kapitalfond EQT faldt i går med 3,7 % efter at Nordea gik fra Hold til Sælg og et 
kursmål på 315 (mod lukkekursen i går på 402,5). Eksemplet viser, at banker og finanshuse har 
stor påvirkning på de selskaber, som de kommer med ændrede kursmål og anbefalinger på. 
 



Dataproces (First North-aktie) har indgået en SaaS løsning (MARS) med den 11. danske 
kommune. Det drejer sig om at system til håndtering af betaling og refusion mellem kommuner og 
borgere, og styrken i systemet er en effektiv og nem håndtering. Selskabet melder kun om nye 
ordrer, såfremt værdien overstiger 250.000 kr. Dagens skribent ejer aktien og ser upside i denne.  
 
MT Højgaard Holding har solgt forretningsenheden Ajos for 167 mio. kr.  
 
Regeringen har igen fået kig på en højere beskatning af aktieindkomst. Man arbejder mod at øge 
den øvre skatteprocent fra 42 til 45 %.  For indkomster op til 56.000 kr. ventes satsen fastholdt på 
27 %. Ikke det bedste signal at sende til investorerne. 
 
 
AKTUEL EKSPONERING 
 
Eksponering på 7 ud af 10 placeringer. 
 
Handler på Positivlisten har en tidshorisont på op til 3 måneder – altså kortsigtede handler. 
 
Leveret af Aktieinfo, som også tilbyder abonnement på en modelportefølje, en ugentlig analyse service og Magasinet 
Aktieinfo. Aktieinfo Danmark ApS og dets ansatte kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af indlagte oplysninger, ej 
heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af at råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at 
være tabsgivende eller resultere i ikke opnået fortjeneste. Der gøres opmærksom på, at Aktieinfo og dets ansatte kan 
have aktier i selskaber, som omtales i dette skrift. Det anbefales altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en 
mægler før der disponeres. Investering i aktier er altid behæftet med risiko for tab. Skribent: John Stihøj. 
 
DAGENS AKTIETIP er spekulativt tip for dagen. Der er tale om aktier, hvor vi ser en kortsigtet mulighed. Disse tips 
egner sig primært til investorer med en høj risikoprofil, og som agerer kortsigtet i markedet. Der er således tale om 
aktier, hvor der kan være en kortsigtet bevægelse – op eller ned, men hvor vi ikke føler os så sikre, at vi optager den 
pågældende aktie på Positivlisten. Dagens aktietip kan være såvel køb som salg (shortsalg).  


