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OMXC20 afkast i periode i % 573,5 Kurstarget 400
Aktiekurs 1.830 1.917 2.013 2.114 2.214 Aktiens afkast i perioden i % 869,9 Kurstargetpotentiale % 55,0

213 6,8 6,5 6,2 5,9 5,6 Algoritmens afkast i % 2.393,8 Fundamental anbefaling Stærkt køb
229 7,3 7,0 6,7 6,3 6,1 Algoritmens hitrate i % 85,2 Stærkeste trende 16
246 7,9 7,5 7,2 6,8 6,5 Konsensus fundamental
258 8,3 7,9 7,5 7,2 6,8 Kvalitet "dollar tegn" $ $ $ $
277 8,9 8,5 8,1 7,7 7,3 Historisk P/E 17,1 Ejer Peter J aktie Ja
298 9,6 9,1 8,7 8,3 7,9 Historisk K/I 1,7 Købsmetode Contrarian
321 10,3 9,8 9,3 8,9 8,5 SAMLET anbefaling KØB

Anbefaling

Valuation historisk

Algoritmens performance
Estimeret overskud mio. kr. 

estimat P/E simuleringer

 
Månedsprognosen fra den tekniske handelsalgoritme 
peger op. Kursen lukkede i 258 og ændrede sig med 
0,8% siden primo måneden. Trend har varet 2 
måneder. Ændring siden start er 0 %. Margen til 
signalændring og ny konklusion er 5 %, og 
signalændring udløses ved kurs 245. 
 
08-02-2022. Helår 2021. Omsætningen steg med 28%, 
EBITDA med 25% og resultatet med 117%. Sådan og i 
2002 ventes en vækst på 23-27%, og alligevel er der teknisk 
og samlet Salg på DFDS. Ventet P/E for 2022 er kun 9,7. 
Aktien er alt alt for billig. Det er ikke fair, men vi respekterer 
markedet og vores tekniske algoritme. For 2022 venter DFDS 
at omsætning kan stige ganske meget til 23-27%, som følge 
af helårseffekten af købet af HSF Logistics Group, stigende 
passager-omsætning og stigende fragtmængderne. EBITDA 
før særlige poster forventes at stige fra 3,4 mia. kr. til et 
interval på 3,9-4,4 mia. kr. Vi forventer også, at man vil 
opleve højere konkurrence end tidligere på den engelske 
kanal, hvor Irish Ferries har etableret sig som konkurrent på 
den vigtige rute, og selskabet sætter sin tredje færge ind på 
ruten i første kvartal. Til gengæld nyder man godt af købet 
HSF Logistics Group og de tidligere opkøb relateret til Tyrkiet. 
Her galopperer inflation derudaf og derfor bliver valutaen 
også hele tiden svækket, men til gengæld stiger mængder 
voldsomt, da det er markant mere attraktivt for Europa at 
købe varer produceret i Tyrkiet. Vi har sat vores første estimat 
i toppen af ledelsens interval, og ser det også muligt at den 
høje vækst kan fortsætte i 2023. Vi sætter også DFDS på 
vores Contrarian liste, og hvis man tror, at den nuværende 
kursmodvind er et midlertidigt markedsfænomen, og at DFDS 
forretningsmæssigt kan fortsætte sin lange vækstrejse, hvad vi 
gør, så er aktien ifølge vores opfattelse særdeles attraktivt 
prissat, og kursen kan ved denne status og 319 kr. være et 
historisk langsigtet fundamentalt købsvindue i en langsigtet 
vinder- og kvalitetsaktie.  
  10-05-2022. DFDS foretager et køb af den tyske 
jernbaneoperatør Primerail, der er specialiseret i at flytte fx 
containere fra skibe til tog og forbinde dem til steder længere 
inde i landet. Ifølge vores opfattelse er der tale om et 
strategisk klogt træk, som flytter DFDS længere ind i 
transportkæden og købet kan formentlig have stor synergi og 
forretningsmæssig betydning.  
  11-05-2022. 1. kvartal. DFDS opjusterer forventningerne 
til både omsætning og EBITDA, men resultatet falder med 
33,7%. Vi gentager samlet Salg ved denne status og kurs 
257 kr. DFDS oplever næsten fremgang i sin forretning alle 
steder bortset fra østersøområdet relateret til Ukraine og 
Rusland. Man øger volumerne og kan også løfte priserne 
grundet de højere udgifter til fx olie. Men til gengæld følger 
resultatet ikke helt med og skuffer. Flere direkte omkostninger 
samt nedskrivninger specielt fra købet af HSF trækker ned. 
Derfor faldt aktien også svagt i værdi på dagen for regnskabet. 

Vi har sænket vores estimat og de kommende uger vil vise 
om estimatet skal længere ned. På kort sigt kan dette give 
yderligere kursmodvind.  
  24-07-2022. DFDS opjusterer og stiger i værdi. Man venter 
nu en EBITDA mellem 4,4-4,8 mia. kr. mod tidligere 3,9-4,4 
mia. kr., og udtaler at der konstateres en stærk fremgang i 
passagerindtjeningen i 2. kvartal, som ventes at være robust 
de næste måneder. Men man skriver også, at efterspørgslen 
kan blive dæmpet senere i 2022 af en opbremsning drevet 
af udviklingen i makroøkonomiske forhold og af flaskehalse i 
forsyningskæder. Usikkerheden er fortsat øget, og 
forventningen kan derfor stadig ændres væsentligt. Vi løfter 
vores estimater og sætter det samtidig til at være over 
konsensus, og gentager, at vi er særdeles begejstrede for 
forretningen og potentialet, og at aktien fundamentalt er 
yderst billig.  
  16-08-2022. 1. halvår. DFDS opjusterer mindre end en 
måned efter forrige opjustering ved sin halvårsrapport. 
Aktien stiger markant. Aktien er nu i simuleret optrend. Vi 
gentager, at aktien fundamentalt er yderst billig. Ventet 
P/E for 2022 og 2023 er 9,3 og 7,9. I sin halvårsrapport 
venter man nu en vækst i omsætningen på 40% mod 
tidligere 35%. Halvåret viser en vækst på 60% i 
omsætningen, 38% i EBITDA og 73% på bundlinjen. Man 
skriver, at det igangværende opsving i antallet af 
færgepassagerer og deres forbrug samt af højere priser på 
fragtfærgeruter og logistikløsninger til dækning af stigende 
energi- og andre omkostninger, driver fremgangen. Derudover 
blev omsætningen øget gennem købene af HSF Logistics 
Group i september 2021 og ICT Logistics i januar 2022. Vi 
løfter igen vores estimater til at være over konsensus i 
markedet, men ser dog også med bekymring på deres 
månedlige rapport af passagerer og fragtmængder, som viste 
en tilbagegang i mængder, som kan hænge sammen med en 
måske kommende recession eller lavvækst. Den udvikling 
skal helst ikke fortsætte.  
  03-09-2022. DFDS endte måneden med at fortsætte sin 
nedtrend. 
  16-10-2022. DFDS fortæller at man har indledt en 
strategisk dialog mellem DFDS og Ekol Logistics, en større 
tyrkisk logistikvirksomhed, for at undersøge et muligt køb 
af Ekol Logistics internationale transportaktiviteter. Ekol har 
en omsætning i niveauet 3,2 mia. kr. DFDS har til 
sammenligning 25 mia. kr. og en EBITDA grad i niveauet 18-
19%. Har Ekol samme niveau, svarer det til ca. 576 mio. kr. 
DFDS har et niveau på 4,7 mia. kr. Bliver prisen fx 10 gange 
EBITDA taler vi om en investering på 5-6 mia. kr., hvis man 
køber hele forretningen, hvad man nok ikke gør. Det vil i givet 
fald løfte den nettorentebærende gæld til i grove tal ca. 18 
mia. kr. Det betyder igen en gælds faktor på ca. 3,8 gange 
EBITDA, hvad er højt, men som formentlig lige kan klares 
uden at man skal hente finansiering fx via en emission. Vi er 
klart optimistiske og gentager, at på trods af den tekniske 
nedtrend, så opfatter vi DFDS som en fundamental særdeles 

attraktiv aktie. Ventet P/E for 2022 er i niveauet 6 ved denne 
status og kurs 201 kr. Det historiske niveau er ca. 17.  
  10-11-2022. Peter Jeppesen ejer nu denne aktie. 
  17-11-2022. 3. kvartal. DFDS præsterer vild vækst i 3. 
kvartal der også indeholdt en opjustering, men samtidig 
tyder det på, at en eller anden grad af afmatning er på 
vej. Vi gentager teknisk salg, men gentager også at aktien 
fundamentalt er yderst billig. 
  De sidste 9 måneder er omsætningen steget med 61% og 
EBITDA med 55%. Det sidste 3 måneder er væksten endnu 
højere. Så det ser ret vildt ud, men det skal dog nævnes at 
sammenligningsgrundlaget er præget af coronakrisen, samt af 
tilkøbte virksomheder.  
  Det ændrer dog ikke ved, at det forretningsmæssigt går godt 
for tiden, og at DFDS måske er vej til at købe sig til endnu 
mere vækst, hvis forhandlingerne om Ekol falder på plads.  
  Men når man dykker ned i tallene tyder det også på 
afmatning. Fx skriver ledelsen ved deres månedlige opgørelse 
af fragtvolumer, at man de sidste 9 måneder nu fragter 9 % 
lavere mængder. De sidste 12 måneder er der tale om 1,7% 
lavere mængder. Til gengæld kan man hæve priserne og 
man sender flere passagerer af sted end samme tid sidste år.  
  Det store spørgsmål er, hvordan forretningen bliver ramt af 
en evt. økonomisk afmatning eller recession. Ledelsen udtaler 
sig ret optimistisk, da man i høj grad fragter konsumentvarer i 
lastbiler, men erkender at England kan give udfordringer, 
mens man er optimistisk på Tyrkiet. DFDS flytter store 
mængder og mange passagerer til England, og man kan blive 
udfordret af mere konkurrence og lavvækst, mens man ser 
meget positivt på mulighederne i Tyrkiet, da mere og mere 
produktion flyttes fra Kina til Tyrkiet og skal fragtes til Europa.  
  Ved denne status og kurs 257 kr. handles DFDS til en 
ventet P/E for 2022 på ca. 7-8 og for 2023, hvor vi lige nu 
venter flad vækst til en ventet P/E på 7-8. Historisk er DFDS 
blevet handlet til en P/E ca. 17. 
  29-12-2022. Foretager endnu et lukrativt opkøb, som 
dermed igen understøtter vores positive syn på det 
langsigtede potentiale. Aktien er i simuleret køb ved 
denne status og kurs 256 kr. Man køber denne gang irske 
McBurney, som havde en omsætning på 1 mia. kr. i 2021 
samt en EBITDA på 160 mio. kr. I 2022 ventes en 
omsætning på 1,3 mia. kr. Her oplyses EBITDA ikke, men et 
gæt kunne være 210 mio. kr. Da McBurney købes for 1,2 
mia. kr. betaler man kun 5,7 gange EBITDA. Det svarer til ca. 
17% i rente af købet. Der er altså formentlig tale om en 
særdeles attraktiv pris. McBurneys primære aktivitet er 
transport af hel- og partlæs trailere mellem øen Irland og 
Storbritannien på vej og med færge. De fleste af trailerne er 
køleenheder og DFDS får dermed udvidet sit 
forretningsområde og netværk.  
  På kort sigt oplever DFDS, at forretningen målt ved volumer 
skrumper svagt. En tendens der nok vil fortsætte de næste 
måneder.  
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DFDS, mio. kr. 
År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 e2022 e2023 3 år 5 år 10 år
Nettoomsætning 11.625 11.700 12.097 12.779 13.473 13.790 14.328 15.717 16.592 13.971 17.869 26.335 26.000 14 30 54
EBITDA 1.495 1.089 1.213 1.433 2.041 2.588 2.702 2.988 3.633 2.732 3.411 5.071 5.000 14 32 128
EBIT 925 295 486 626 1.164 1.631 1.741 1.859 1.650 741 1.348 2.588 2.500 -27 -17 46
Finans (netto) -183 -149 -136 -124 -121 -43 -55 -165 -278 -275 -278 -384 -150 68 547 52
Resultat før skat 742 146 350 502 1.043 1.588 1.686 1.694 1.371 466 1.069 2.222 2.350 -37 -33 44
Nettoresultat 735 143 327 434 1.011 1.548 1.617 1.637 1.313 442 958 2.013 1.900 -41 -38 30

Vækst, omsætning (%) 17,8 1 3 6 5,4 2,4 3,9 9,7 5,6 -15,8 27,9 47,4 -1,3
Vækst, EBITDA(%) 17 -27 11 18 42 27 4 11 22 -24,8 24,9 48,7 -1,4
Vækst, nettoresultat (%) 41 -81 129 33 133 53 4 1 -20 -66,3 116,7 110,1 -5,6

Samlede aktiver 12.795 12.313 12.311 12.249 12.646 13.004 13.308 22.132 26.863 27.006 30.721
Egenkapital 6.964 6.936 6.318 6.127 6.530 6.685 6.614 9.175 10.276 10.511 11.554
Nettorentebærende gæld 2.555 1.929 2.189 2.467 1.773 2.424 2.352 8.513 11.954 11.361 13.481
Likviditet fra drift 1.419,0 905,0 1.501,0 1.398,0 2.207,0 2.662,0 2.666,0 2.516,0 3.258,0 2.772,0 3.484,0

EBITDA-margin (%) 12,9 9,3 10,0 11,2 15,1 18,8 18,9 19,0 21,9 19,6 19,1 Middel 16,0
ROIC (%) 9,0 3,4 5,7 7,2 13,3 17,7 18,6 13,1 7,6 3,0 5,3 Middel 9,4
Egenkapitalforrentning (% 11,0 2,1 4,9 7,1 16,1 23,4 24,5 20,7 13,5 4,2 8,7 Middel 12,4
Egenkapitalandel (%) 54,4 56,3 51,3 50,0 51,6 51,4 49,7 41,8 38,6 39,3 37,6 Middel 47,5

EPS (kr.) 10,0 2,0 4,6 7,0 16,8 26,6 29,1 29,0 22,9 7,6 16,7 34,4 32,4 67
Udbytte per aktie (kr.) 2,8 2,8 2,8 3,6 5,4 6,0 10,0 4,0 4,0 0,0 0,0 8,0 9,0
Indre værdi 93,8 93,4 85,1 96,9 106,2 111,4 116,0 156,5 175,3 179,3 197,1 110,2
K/I 0,8 0,5 1,0 1,2 2,5 2,9 2,9 1,7 1,9 1,5 1,8 1,2 1,0 Middel 1,7
P/E 7,1 25,6 19,0 16,9 15,9 12,1 11,4 9,0 14,2 36,2 20,9 7,5 8,0 17,1
Effektivt udbytte 3,9 5,5 3,2 3,0 2,0 1,9 3,0 1,5 1,2 0,0 0,0 3,1 3,5 2,3
Effektivt tilbagekøb 17,4 2,8 2,5 5,3 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6

ÅRLIG UDVIKLING I REGNSKABS- OG NØGLETAL Prognose Vækst %

V. 10 år %
V. 10 år %

Middel
Middel
Middel

V. 10 år %

 
År 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Kvartaler Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 H1 H1 H1 AQ3 AQ3 AQ3
Nettoomsætning 3.813 2.799 3.597 3.762 3.768 4.213 4.406 5.482 5.725 7.046 7.205 6.612 7.981 12.771 10.209 12.387 19.976
EBITDA 610 507 845 770 750 897 849 915 822 1.458 1.591 1.117 1.647 2.280 1.962 2.496 3.871
EBIT 133 48 388 172 278 394 332 344 214 826 968 181 672 1.040 569 1.004 2.008
Finans (netto) -35 -80 -64 -96 -77 -78 -70 -53 -68 -80 -116 -115 -155 -148 -179 -225 -264
Resultat før skat 96 11 262 97 192 327 291 259 149 760 853 107 519 909 369 810 1.762
Nettoresultat 81 8 245 108 172 307 241 238 114 698 824 89 468 812 334 720 1.636

Vækst, omsætning (%) -1 -34 -20 -6 -1,2 50,5 22,5 45,7 51,9 67,2 63,5 -18,5 20,7 60,0 -18,9 21,3 61,3
Vækst, EBITDA(%) -9,9 -48,7 -29,2 -0,3 23,0 76,9 0,5 18,8 9,6 62,5 87,4 -33,0 47,4 38,4 -31,4 27,2 55,1
Vækst, nettoresultat (%) -32,5 -98,2 -61,0 -17,6 112,3 3.737,5 -1,6 120,4 -33,7 135,8 227,0 -83,9 425,8 73,5 -71,7 115,6 127,2

2020 2021 2022

 
Investeringscase: DFDS blev dannet i 1866 da C. F. 
Tietgen fusionerede de dengang 3 største danske 
dampskibsselskaber. Selskabet beskriver sig selv således: 
DFDS har det største netværk af skibsruter i Nordeuropa, 
hvor man servicerer både krav fra fragt og passagerer. 
Man udvikler logistikløsninger i partnerskab med 
fremstillingsindustrier af tungt gods som biler, metal, 
papir, skov og kemikalier. Selskabet har en dominerende 
markedsposition, hvor 80% af omsætning kommer fra 
fragttransport, mens den resterende del kommer fra 
passagerer og logistikforretninger. Derudover ejer DFDS 
en række havneterminaler. Der er tale om et meget 
konjunkturfølsomt selskab med den modvind eller 
medvind, der nu er forbundet med dette. Men også et 
selskab, der er sikkert, klogt og stabilt ledet med Niels 
Smedegaard ved roret, og samtidig et selskab, der har en 
høj tilpasningsevne til konkurrenceforhold, samt masser 
af finansielle muskler at spille med. Derfor har selskabet 
tidligere købt en række andre selskaber, hvilket vi også 
forventer at de vil fortsætter med. Eller man har nå 
gælden blev for lav i forhold til ledelsens mål udbetalt 
højer udbytter eller iværksat høje 
aktietilbagekøbsprogrammet. Samlet blev der i 2017 
udloddet udbytte og tilbagekøbt aktier svarende til 
effektivt til aktionærerne 9,2%. Det er ganske højt. Tæt 
ved 1,7 mia. kr. blev sendt retur. Selskabet har de 
seneste år nydt godt af øget aktivitet i de europæiske 
lande kombineret med lavere oliepris. Vi forventer, at 

disse positive tendenser vil fortsætte. Dertil har DFDS en 
særdeles dygtig og handlekraftig ledelse og organisation, 
som har været i stand til at øge effektiviteten markant.  
 
Kursmæssigt er aktien er klar outperformer. Se tabel over 
Algoritmens performance, og vores tekniske algoritme 
har en særdeles høj hitrate på denne aktier, og har givet 
et muligt afkast i niveauet 100% ekstra. 
 
Vi startede i sin tid anbefaling ultimo 2012 i kurs 90, og 
helt frem til 350 havde vi køb. Det gav et samlet afkast i 
niveauet 288%, plus et højt udbytteprogram, samt et 
højt aktietilbagekøbsprogram. Sådan. Tak for det DFDS. 
 
I 2012 var P/E kun 13,3, K/I kun 0,83 og EV/EBITDA var 
6,5 gange, hvilket svarer til at en evt. køber kunne få 
15% i afkast fra driften efter gæld. Aktien var altså meget 
attraktivt prissat, og som vores fundamentale analyser og 
prognoser viste steg resultatet de følgende år fra 143 
mio. kr. til 1.750 mio. kr., hvilket dermed retfærdiggjorde 
kursfremgangen. Selve resultatfremgangen var en 
kombination af øget salg og bedre priser samt 
effektiviseringer, der betød øgede marginer og dermed 
højere vækst i resultatet end omsætningen. I efteråret 
2017 så vi at effektiviseringsgraden var mindsket, og 
kursen var begyndt at sive, hvorfor vi på dette tidspunkt 
tog gevinsten hjem og sænkede den samlede anbefaling 

til først Hold og dernæst Salg.  Du finder vores aktuelle 
anbefaling på foregående side.  
 
13-04-2018. DFDS har købt tyrkiske U.N. Ro-Ro for 950 
mio. Euro. Købet ventes at løfte EBITDA med ca. 750 
mio. kr. gældende fuldt ud fra 2019. Det kan løfte 
bundlinjen særdeles meget i 2019, da DFDS er relativt 
lavt gældsat i forvejen kan hovedparten af købet 
egenfinansieres. Resten vil blive finansieret via en 
emission.  
 
18-06-2019. Ledelsen lancerer en særdeles ambitiøs 
strategiplan. Ambitionen indebærer en stigning i EBITDA 
3,6 mia. i 2018 til 5,5 mia. i 2023. Stigningen forventes 
opnået med en tredjedel fra organisk vækst og initiativer, 
en tredjedel fra opfyldelse af Mediterraneans 
forretningsplan og en tredjedel fra virksomhedskøb. For 
de fire år 2020-2023 forventes de organiske netto-
investeringer, dvs. eksklusive virksomhedskøb, at udgøre 
omkring 5 mia., hvilket blandt andet omfatter levering af 
fem nybygninger: tre fragtfærger (ro-ro) og to 
kombinerede fragt- og passagerfærger (ro-pax). Som 
tidligere meddelt forventes investeringerne at udgøre 
omkring DKK 2,8 mia. i 2019. 
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