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Analyse og data pr. 25. oktober 2016 

Ekstramail – Skako er steget 415 procent på 13 måneder. SmallMidCap-

porteføljen er 19,75 procent oppe i år  

 
Oktober har i sandhed været en god måned at være Skako-aktionær i. I sidste uge vandt selskabet to meget vigtige 

ordrer til deres betondivision, og selskabet fastholder forventningerne til årsresultatet. Dette satte ild i køberne, som 

sendte aktien op med ca. 75 procent på en uge. Læs mere om ordrerne her: www.skako.com/dk/skako-

group/investor-relations/selskabsmeddelelser.html.   

Den 30. september 2015 købte jeg Skako til kurs 26,60, og positionen udgjorde 2,9 procent af SmallMidCap-

porteføljens samlede værdi. Pr. 24. oktober er aktierne steget 415 procent, siden de blev lagt i porteføljen. Alene i 

oktober er Skako steget 69 procent – som man siger: ”Deettt heeeelllt viiildt, maand!” 

Skako udgør pr. 24. oktober 9,8 procent af porteføljen (ved lukkekursen på 137 kr. pr. aktie). Bl.a. derfor, og fordi 

aktien er steget usandsynligt meget på kort tid, reducerer jeg i dag, den 25. oktober, ca. 50 procent af beholdningen i 

Skako. 

Læs mere om baggrunden for reduktionen i oktobernummeret af DF Danske Aktier, der udkommer senest den 3. 

november. Jeg har selv en mindre position i Skako, som jeg beholder. 

SmallMidCap-porteføljen er steget 5,86 procent i oktober og 19,75 procent i 2016 (frem til og med den 24. oktober). 

Med venlig hilsen 

 

Jesper 

 

Ansvarsfraskrivelse 

Denne mail, nyhedsbreve og al information fra Dansk Finansservice og på www.danskfinansservice.dk kan ikke og skal 

ikke stå alene i forbindelse med en eventuel investering i værdipapirer. Alle oplysninger fra os er tilstræbt korrekte, 

men der gives ingen garanti mod datafejl eller unøjagtigheder. Alle data stammer fra kilder, som vi finder troværdige. 

Oplysningerne er kun til orientering og er ikke et tilbud om en investeringsmulighed. Materialet kan indeholde 

fremadrettede udsagn om investering og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger. Sådanne udsagn er 

baseret på forudsætninger og forventninger. Undersøg altid de skattemæssige konsekvenser af at handle med 

værdipapirer. Nogle gange vil et aktiesalg eller -køb, der er foreslået af vores analyse, ikke være fordelagtigt at udføre i 

alle skattemiljøer og for alle personer på det givne tidspunkt. Derfor kan der forekomme situationer, hvor Dansk 

Finansservice eller Jesper Lund i egne porteføljer ikke følger alle købs- og salgsanbefalinger i modelporteføljerne, 

Signallisten, nyhedsbrevene eller på www.danskfinansservice.dk. Dansk Finansservice påtager sig intet ansvar for 

handlinger foretaget udelukkende ud fra de af os af enhver art givne oplysninger. På analysetidspunktet ejer Dansk 

Finansservice og Jesper Lund aktier i flere af selskaberne i modelporteføljerne. Se porteføljeoversigterne i 

nyhedsbrevene, hvor vores ejerskab er indikeret med en stjerne (*). 


