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3. kvartalsregnskabet 2018 fra A.P. Møller-Mærsk er stort set som forventet. Der er både posi&ve
og nega&ve elementer i regnskabet, men generelt peger det &l den posi&ve side.
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På posi&vsiden tæller et bedre end ventet overskud i det største forretningsområde Ocean. Det
skyldes højere fragtrater, som kompenserede for en lille s&gning i enhedsomkostningerne og et
stort lø- i brændstofpriserne. Forholdet mellem udbud og e-erspørgsel på containermarkedet
ser ud &l at &ppe i rederiernes retning, og der er fortsat ingen planer om at øge ﬂåden hos A.P.
Møller-Mærsk. ”Vi er i en situa&on, hvor der kommer få nye skibe ind i markedet, og der er en
rimelig sandsynlighed for, at e-erspørgslen vil vokse hur&gere end kapaciteten,” siger Søren
Skou, der er administrerende direktør hos Mærsk, på et pressemøde onsdag. Allerede i første
kvartal fortalte direktøren, at Mærsk på det &dspunkt ingen planer havde om at købe nye skibe
de næste 12 måneder, og det er heller ikke planen, at kapaciteten skal øges hos koncernen næste
år. ”Vores netværk har i dag en kapacitet på cirka 4 mio. tyvefodscontainere (TEU), og vi har holdt
den konstant i et stykke &d, og vi vil også holde den konstant i hele 2019. Det vil også få vores
enhedsomkostninger &l at falde, fordi vi udny8er netværket bedre,” siger Søren Skou.

Web: http://maersk.com
I tredje kvartal har Mærsk opnået synergier på 150 mio. dollar for integra&onen af Hamburg Süd,
det tyske rederi der blev en del af regnskabet 1. december sidste år. I de første ni måneder har
koncernen dermed realiseret synergier på 290 mio. dollar. For 2019 forventer Mærsk nu synergier ved at ﬂe8e Maersk Line og Hamburg Süds to respek&ve netværk tæ8ere sammen på mindst
500 mio. dollar, når omkostningerne &l integra&onen trækkes fra. Det er et højere niveau end de
"minimum 350-400 mio. dollar", som Mærsk &dligere lovede. For 2018 alene er det forventningen, at der vil være synergier fra opkøbet på op &l 400 mio. dollar.
På nega&v siden vægter s&gningen i enhedsomkostningerne. Det er afgørende, at selskabet har
hånd i hanke med udviklingen i forhold &l markedets gennerelle udvikling for enhedsomkostninger.
Udvalgte nøgletal fra Kvartalsregnskabet:
Omsætning
-Ocean
-Logis&cs& Services
-Terminals & Towage
EBITDA
-Ocean
-Logis&cs& Services
-Terminals & Towage
EBITDA margin
Ne oresultat

USD 10.77 mio. mod ventet USD 9.828 mio.
USD 7.321 mio. mod ventet USD 7.247 mio.
USD 1.581 mio. mod ventet USD 1.545 mio.
USD 932 mio. mod ventet USD 949 mio.
USD
USD
USD
11,3 %
USD

925 mio. mod ventet USD 896 mio.
48 mio. mod ventet USD
31 mio.
191 mio. mod ventet USD 198 mio.
mod ventet 11,4 %
360 mio. mod ventet USD
331 mio.

Selskabet præciserer de samlede forventninger &l 2018 og venter nu et dri-soverskud før af- og
nedskrivninger (EBITDA) på mellem USD 3,6 og 4,0 mia. fra &dligere mellem USD 3,5 og 4,2 mia.
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Vi forventer, at Mærsk fortsat kan op&mere på enhedsomkostningerne og ser s&gende fragtrater,
hvorfor vi fastholder vores købsanbefaling med et 12-18 måneders kursmål på 10.500.

Kurstriggere:

Kursrisici:

• Stigende fragtrater

• At den globale vækst ikke når samme mo-

• En stærk vækst i efterspørgslen grundet
positive konjunkturer

• Fortsat evne til at effektivisere forretningen
inden for Mærsk Line.

• Integrationsgevinster fra købet af Hamborg
Süd
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mentum som før finanskrisen

• Svækkelse af US dollar over for euro
• Global handelskrig
• Stigende overkapacitet af containerskibe

Investeringscase
•

•

•

A.P. Møller-Mærsk er trods de seneste par års turbulente udvikling inden for fragtrater fortsat en naturlig
del af en balanceret portefølje. Selskabets direk&on
har vist stor handlekra-, herunder igangsat de nødvendige &lpasninger i organisa&onen. Specielt på den
omkostningsmæssige side har direk&onen opnået
store besparelser på såvel ruteplanlægning som personaleomkostninger. 2016 blev året, hvor selskabet
tog et opgør med for&dens konglomera8ankegang,
som senest Mærsk Mc-Kinney Møller stod for i sin &d
bag roret i Danmarks suverænt største virksomhed.
Der satses nu primært på to forretningsområder Ocean (Maersk Line) og Terminals & Towage.
Vi tror, at Ocean (Maersk Line) vil formå at udny8e
de forventede s&gende fragtrater &l selskabets fordel
på de forskellige ruter. På grund af overkapacitet vil
der fortsat være en konsolidering i branchen, og
Maersk vil være en af vinderne.
Integra&onen af Hamborg Süd vil sam&dig give
Mærsk en række ra&onaliseringsgevinster, der vil
bidrage posi&vt i regnskabet de kommende kvartaler.

Selskabsprofil
A.P. Møller Gruppen er verdens største børsnoterede rederi
og er børsnoteret ved selskabet A.P. Møller-Mærsk. A.P.
Møller Gruppen er engageret inden for alle shippingsegmenter og er verdens 7.-største skibsejer samt verdens største
containerskibsoperatør e-er opkøbet af Sealand i 2000 og
P&O Nedlloyd i 2006. Inden for containerskibsfart er Mærsk
dobbelt så stor som den nærmeste konkurrent, Mediterranean Shipping fra Schweiz. I de senere år har man fokuseret gruppen ved at frasælge ak&viteter inden for industri, IT
og lu-fart samt ejerandelen i Dansk Supermarked.
A.P. Møller Gruppen har ak&viteter inden for rederivirksomhed, havnedri- samt øvrig transport. Mærsk er delt op i følgende enheder e-er nyt regnskabsprincip for 1. kvartal
2018:
♦ Ocean (primært &dligere Maersk Line) opererer 590 skibe
inden for containerskibsfart.
♦ Terminals & Towage: driver 5 ud af verdens 10 mest travle havne.
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♦ Logis&c & Services
♦ Manufacturing & Others

Forretningsmodel og strategi
Forretningsmodellen er på nuværende &dspunkt bygget op
omkring to plaLorme:
En underliggende kulturel pla orm
APM Gruppen er kendt for begrebet reMdig omhu. De8e
betyder for APM, at man tænker sig grundigt om, inden man
foretager sig noget, samt at man al&d er særdeles velforberedt. Selskabet høster en stor præmie fra markedet for den
store troværdighed i ledelsesteamet. Omvendt er det tynget
af den &lsvarende manglende gennemsig&ghed.
En ﬁnansiel styrke, som giver frihed l handling
Man har kunnet klare opkøb osv. uden at skulle rejse ekstra
risikovillig kapital, hvorfor man har ha- større frihedsgrader
end konkurrerende virksomheder. Eksempelvis har man pga.
denne ﬁnansielle styrke kunnet bes&lle skibe hjem i &der
med lavkonjunkturer, altså &l fordelag&ge priser i modsætning &l konkurrenter.
De makrofaktorer, som driver APM’s børsværdi, er:
♦ Fortsat vækst og derved posi&v udvikling i verdenshand-

len
De virksomhedsspeciﬁkke faktorer, som driver APM’s børsværdi, er:
♦ Fragtraterne (s&gende fragtrater er posi&vt for APM)
♦ Fortsat fokus på op&mering og øget eﬀek&visering i den

&lbageværende koncern.
♦ Kursen på US$ (en styrket US$ er posi&vt for APM)

De8e materiale henvender sig &l Danske Andelskassers Banks kunder og må
ikke uden Danske Andelskassers Banks udtrykkelige samtykke oﬀentliggøres
eller distribueres videre.
Materialet er udarbejdet på grundlag af informa&oner fra kilder, som Danske
}Andelskassers Bank ﬁnder troværdige.
Danske Andelskassers Bank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt e-erfølgende ændrede forudsæt-
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ninger.
Anbefalinger i materialet er udtryk for bankens generelle holdning og kan ikke alene
danne grundlag for investerigsbeslutninger. Danske Andelskassers Bank fraskriver sig
ethvert ansvar for tab, der må8e have direkte eller indirekte sammenhæng med disposi&oner, der er foretaget alene på baggrund af anbefalinger i materialet. Banken eller
dens ansa8e kan besidde ﬁnansielle instrumenter omhandlet i materialet.

