Dagens Aktieinfo mandag den 24-09-2018
INDEKS

AKTIER I FOKUS

VALUTA / RENTE / OLIE
(foregåendedags pris)

OMXC25 1.124 (+0,8%)
OMXS30 1.662 (+1,0 %)
OBX Oslo 855 (+0,6 %)
DAX 12.431 (+0,9%)
Dow Jones 26.743 (+0,3%)
S&P 500 2.930 (-0,0 %)
NASDAQ 7.987 (-0,5 %)
Nikkei 23.870 (lukket)
Shanghai 2.797 (lukket)

Danske Bank 170,1 (-3,9%)
APM B 9.430 (+1,8%)
Coloplast 651,2 (-0,6%)
Ambu 188,40 (+5,3%)
D/S Norden 96 (3,6%)
Electrolux 194 SEK (+0,8%)
Genmab 1.050 (+0,1)
DSV 583 (-1,5%)
Vestas 437,8 (+3,7%)

EUR/USD1,1734 (1,1719)
USD/JPY 112,59 (112,59)
EUR/JPY 132,13 (132,29)
USD/DKK 6,34 (6,33)
10 år Bund 0,46 (0,48)
10 år US 3,07 (3,06)
WTI råolie 72,1 (70,8)
Brent olie 80,4 (78,8)
Guld ($/oz.) 1.199 (1.201)

POSITIVLISTEN
Aktie

Dato for køb

Købskurs

Kurs 21092018
Opdateres hver uge

Pandora*
GomSpace
Genmab
Danske Bank
D/S Norden
Electrolux

21082018
21082018
11092018
13092018
19092018
21092018

374
39,50 SEK
1040
171,8
92,6
194 SEK

400,0
38,40 SEK
1.050,00
170,1
95,3

Målzone i løbet
af tre måneder
450
55 SEK
1150
200
100
220 SEK

Forklaring om Positivlisten: http://www.aktieinfo.net/positivlisten/* korrigeret for udbytte
DE SENEST LUKKEDE POSITIONER
Aktie
Fingerprint Cards
Pandora
A.P. Møller
Fingerprint
SAS
Bavarian Nordic
Matas
NKT
Vestas

Købt til
6,5 SEK
515
7.670
9,0 SEK
12,3
169,5
67,7 *
192
425

Solgt til
9,0 SEK
383
9.500
12,0 SEK
16
173,8
61,3
163,1
422,4

Procentuel gevinst/tab
+ 38,5 %
-25,6 %
+ 23,9 %
+ 33,3 %
+ 30,1 %
+ 2,5 %
- 9,4 %
- 15,0 %
- 0,6 %

DAGENS VIGTIGSTE ØKONOMISKE BEGIVENHEDER
USA: Kl. 16.30 – Dallas Fed indekset.
DAGENS AKTIETIP
Vi vælger nu at anbefale køb i den svenske hårde hvidevaregigant Electrolux, efter aktien har
været under et voldsomt pres de seneste seks måneder fra et niveau omkring de 260 SEK til
det nuværende niveau på 194 SEK. Aktien har været presset af stigende råvareomkostninger

og bekymringer for salget på det amerikanske marked, men modsat har selskabet lanceret en
lang række nye produkter og et nyt omkostningsbesparelsesprogram, samt at selskabet har
hævet priserne på sine varer. I juli, august og september har der desuden været en række
insiderkøb fra både finansdirektøren og diverse medlemmer af bestyrelsen, hvilket
understøtter vores vurdering i en øget tiltro til selskabets muligheder på den korte bane.
UDSIGTEN FOR I DAG
Aktiemarkederne generelt – de amerikanske aktiemarkeder lukkede fredag med små
uensartede udsving, hvor det var Dow Jones indekset som steg, mens teknologiaktierne i
Nasdaq indekset dykkede med en halv procent. S&P 500 indekset lukkede fladt. Det er klart,
at der i denne uge vil være fortsat stor fokus på den igangværende handelskrig mellem USA og
Kina, hvor den seneste offentliggjorde straftoldsats på varer for 200 mia. dollar vil træde i
kraft i dag. De asiatiske aktiemarkeder ligger mandag morgen med marginale fald, hvor
aktiviteten er voldsomt begrænset, eftersom markederne i både Japan, Sydkorea og Kina alle
har ferielukket. Det er værd at bemærke, at olieprisen mandag morgen bliver løftet, idet OPEC
har givet den kolde skulder til kravene fra Donald Trump om en hurtig reaktion for at sænke
priserne. OPEC vil kun øge produktions output såfremt kunderne måtte ønske det. Det oplyste
organisationen på et møde søndag, hvor man hævede forventningerne til produktionen. De
europæiske aktiemarkeder ventes mandag morgen at åbne marginalt lavere oven på fredagens
pæne stigninger. Danske Bank vil fortsat være i fokus, idet banken angiveligt er meget tæt på
at kunne offentliggøre en ny adm. direktør. Det beretter Jyllands-Posten mandag morgen.
DAGENS AKTIEUDSIGT
Danske Bank vil fortsat være i fokus mandag, idet banken angiveligt er millimeter fra at
udpege den nye topchef. Det skriver Jyllands-Posten mandag morgen. Finanstilsynet mangler
blot at godkende Danske Banks nye topchef, som ifølge Finans' kilder dermed er tæt på
officielt at blive udnævnt. Jyllands-Posten nævner konkret fire navne som er i spil til
positionen. Jacob Aarup-Andersen, Michael Rasmussen, Annika Falkengren og Henrik Poulsen.
Aktierne i Danske Bank lukkede fredag med et fald på 3,9 pct. til 170,10 kr.
Ørsted kommer til at svømme i penge i en sådan grad, at flere iagttagere forventer et
ekstraordinært milliardudbytte til aktionærerne, som sjældent er set magen herhjemme. Det
skriver Jyllands-Posten mandag morgen. Energiselskabet solgte forleden halvdelen af
havvindmølleparken Hornsea Project One for 37 mia. kr. og arbejder i øjeblikket på at sælge
elnettet i Hovedstaden, som ventes at have en salgspris på ca. 15 mia. kr. Den Hongkongbaserede storbank HSBC skriver i en analyse, at banken forventer et ekstraordinært udbytte i
2019 eller 2020. Aktierne i Ørsted steg fredag med 1,2 pct. til 417 kr.
Investorerne i FLSmidth har mandag morgen fået lidt nyt, eftersom der er rygter i markedet
om, at de to store guldproducenter Barrick Gold og Randgold Resources i øjeblikket forhandler
om en fusion til en værdi på 18 mia. dollar. En aftale er nært forestående og kan komme inden
åbningstid mandag, beretter tre anonyme kilder til Bloomberg News. Canadiske Barrick og
Sydafrikanske Randgold er i øjeblikket i Colorado Springs i USA for Denver Gold Forum. Begge
selskaber har i weekenden afvist at kommentere på rygterne. Både Barrick og Randgold er
tidligere kunder hos det danske selskab på diverse udstyr til guldproduktionen. Aktierne i
FLSmidth lukkede fredag med en stigning på 0,4 pct. til 398,30 kr.
Carlsberg har fået lidt nye meldinger for ølmarkedet i Malaysia, hvor den hollandske
konkurrent Heineken nu oplyser, at man ikke forventer den store negative effekt fra
implementeringen af den nye Sales and Service Tax (SST), som trådte i kraft den 1.
september. Det udtaler finansdirektør Szilard Voros hos Heineken Malaysia til Beverage Daily
mandag morgen. Lars Lehmann, som er Carlsbergs direktør i Malaysia, har ellers tidligere
udmeldt, at den nye beskatning vil påvirke ølforbruget negativt, specielt i on-trade segmentet.

Carlsberg er nummer to på markedet i Malaysia efter netop Heineken og har en markedsandel
på omtrent 39 pct. Aktierne i Carlsberg steg fredag med 1,9 pct. til 770,8 kr.
Coloplast har fået sænket sin anbefaling til sælg fra tidligere hold hos det tyske finanshus
Berenberg, hvilket sker efter medicokoncernens kapitalmarkedsdag i sidste uge, hvor specielt
opdateringen på selskabets udviklingsprogram skuffede. Kursmålet på aktien lyder på 560 kr.
Det oplyser analytiker Scott Bardo hos Berenberg til Aktieinfo mandag morgen. Aktierne i
Coloplast lukkede fredag med et fald på 0,7 pct. til 651,2 kr. til sammenligning.
Weekenden har budt på interessant nyt på den udenlandske scene, hvor det blev den
amerikanske tv-gigiant Comcast, som overbød Rupert Murdochs tv-netværk Fox i en meget
usædvanlig auktion lørdag om et køb af britiske Sky. Comcast bød 17,28 pund pr. aktie for
kontrollen af Sky, hvilket oversteg et bud på 15,67 pund pr. aktie fra Fox. I forbindelse med
opkøbet af Sky vil Comcast, som ejer NBC og Universal Picture, blive verdens største betalte
tv-operatør med omkring 52 mio. kunder. Forud for weekendens auktion havde Comcast budt
14,75 pund pr. aktie i Sky sammenlignet med fredagens lukkekurs på 15,85 pund.
AKTUEL EKSPONERING
6 aktive ud af 10 mulige positioner. Vi frasolgte fire positioner i sidste uge grundet
tre måneders reglen og at de desuden ikke havde udviklet sig som forventet.
Derudover er svenske Electrolux ny position på listen mandag morgen.
Leveret af Aktieinfo (http://www.aktieinfo.net/abb/) 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.
DAGENS AKTIETIP: Så ofte som muligt vil vi i Dagens Aktieinfo komme med et spekulativt tip for dagen. Der er tale
om aktier, hvor vi ser en kortsigtet mulighed. Det skal dog pointeres, at disse tips primært egner sig 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
ovenfor. Dagens aktietip kan være såvel køb som salg (shortsalg).

