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Aktien

Det fremlagte 4. kvartalsregnskab for 2018 fra DSV var solidt. Omsætningen steg mere end forventet,
men indtjeningen var noget lavere end forventet.

Dato: 07.02.2019

Hovedtal fra 4. kvartalsregnskabet 2018:

Kursmål: 575
Kurs: 521,20
Fondskode: 6007953
Risiko: Middel
Web: http://dsv.com

Omsætning på i alt DKK 20.945 mio. mod forventet DKK 20.268 mio.
EBIT før særlige poster DKK 1.338 mio. mod forventet DKK 1.422 mio.
Ne0oresultat DKK 928 mio. mod forventet DKK 1.010 mio.
DSV´s forventninger l 2019:
Dri1soverskud før særlige poster DKK 5.900—6.300 mio.
Justerede frie pengestrømme DKK 4.300 mio.
Baggrunden for kvartalets skuﬀende indtjening ser vi i de to største divisioner Air & Sea og Road.
”Hvis man ser på eksempelvis lu1fragtmarkedet, så har der været fald i december, neutralt i november og en ﬁn vækst i oktober. Det er anderledes, end det har været i nogle af de andre kvartaler. Jeg
ved ikke, hvor meget analy=kerne har taget højde for udviklingen i deres tal,” siger Jens Lund, der er
ﬁnansdirektør i DSV. Han =lføjer, at der har været nogle mindre reguleringer i både Road og Air &
Sea, ligesom selskabet har må0et lave nogle små hensæ0elser =l nogle kunder. ”Regulerer man for
de forhold, ligger DSV's resultater nok nærmere konsensus,” siger Jens Lund, som også glæder sig
over, at selskabet i @erde kvartal lø1ede den samlede omsætning =l 20.945 mio. kr. mod ventet
20.268 mio. kr. ”Vi synes egentlig, at når vi ser på vores volumen og vækst, så ser det godt ud. At
indtjeningen så er lidt under det ventede, hænger nok sammen med hele den markedssitua=on, der
nu engang er, plus at vi har ha1 nogle mindre særlige forhold. Men generelt set buldrer forretningen
jo derudaf. Vi tager massive markedsandele, og det er det, der tæller, så vi er rig=g godt =lfredse,”
fortæller Jens Lund.
DSV er en af Europas største speditører, så der holdes naturligt nok øje med briternes forestående
exit fra EU. Brexit skaber usikkerhed hos ﬂere af de kunder, som DSV leverer services =l.
”Lige nu forbereder vi os egentlig på alle udfaldsmuligheder. På den ene side kan det komme =l at
blive "business as usual", mens det på den anden side kan ende i et scenarie, hvor vi skal bruge over
200 ﬂere medarbejdere =l at håndtere den volumen, vi har ind og ud. Så vi laver nogle beredskabsplaner og hyrer fak=sk også personale ind, så vi alle steder i hele Europa vil kunne håndtere, hvad end
der sker,” forklarer Jens Lund.

Finanskalender:

En sjælden gang har vi set et kvartalsregnskab fra DSV, som skuﬀer på indtjeningen. Årsagen ser vi
som forbigående, da vi forventer, på sigt, en løsning på Brexit og handelskrigen mellem Kina og USA.
DSV har været dyg=ge =l at =lpasse forretningen =l de enhver =ds gældende markedsforhold. Et af
midlerne er opkøb og selskabets =lbud om opkøb af Panalpina overskygger for øjeblikket regnskabet.
Som investor skal man være tålmodig i forhold =l DSV´s næste mulige opkøb. Det er for øjeblikket
ﬂere poten=elle købskandidater i spil, hvorfor selskabet ikke annoncerer et ak=e=lbagekøbsprogram.
Med baggrund i det solide regnskab fastholder vi vores købsanbefaling og kursmål på DKK 575 på 1218 måneders sigt.
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• Nyt opkøb af konkurrerende transportvirksom- • Eskalering af den globale handelskrig – og

Selskabets ledelse:

Kursrisici:

hed, som supplerer DSV´s forretning.

Jens Bjørn Andersen, CEO

• En mærkbar forbedring i økonomien med øget •
aktivitet og efterspørgsel til følge.
•
• Yderligere aktietilbagekøb.
• Fortsat forretningsfremgang på det globale
•

Jens H. Lund, CFO

• Øget omkostningsfokus.

Kurt Larsen, Bestyrelsesformand

marked.

Andelskassen - en del af Danske Andelskassers Bank A/S

•

dermed reduktion af den globale samhandel.
En længere end ventet nedgang i økonomien.
Problemer med selskabets primære vareleverandører og vognmænd.
Meget høje forventninger til selskabets udvikling. Der er ikke plads til fejltrin.
Pres på indtjeningsmargin.

Selskabsprofil
DSV er den førende uaMængige nordiske leverandør af
transport- og logis=kydelser og den @erdestørste på den
globale scene, etableret i mere end 80 lande. Selskabet har
hver dag ca. 20.000 lastbiler på vejene og håndterer mere
end 1.400.000 TEU søfragt og 700.000 tons lu1fragt om året.
Det er delt op i følgende divisioner: Road, Air and Sea og
Solu=ons (logis=cs), der opererer mere end 300 lagre med et
areal på 4.700.000 m². DSV fungerer primært som mellemmand og formidler af transportydelser.
DSV har o1e brugt opkøb som en genvej =l en øget markedsplaRorm. Købet af UTI Worldwide Inc. i 2016 har bragt
DSV op i en større liga end =dligere. Før de0e opkøb har DSV
i nyere =d opkøbt både hollandske Frans Maas og belgiske
ABX.
Foruden selve transporten af forskelligt gods har DSV via
deres Solu=ons-del specialiseret sig i at =lbyde logis=ske
løsninger =l kunden, heriblandt lagerstyring for bl.a. Volvo
og en bred vi1e af ydelser, der kny0er sig =l kundens forsyningskæde.

Problemet med denne forretningsmodel er, at DSV er yderst
aMængige af leverandørerne (og vice versa). Grundet den
økonomiske situa=on har DSV i en periode presset fragtmændene for at gardere sig mod ak=vitetsnedgangen generelt, og der har været en vis u=lfredshed at spore hos disse.
ReRærdigvis skal det dog siges, at DSV har formået at styre
uden om strejker og deslige, selvom fragtmændene har
må0et bøde for den generelle nedtur i økonomien.

De makrofaktorer, som driver DSV’s børsværdi, er:
♦ Markedskonjunkturerne, idet en posi=v udvikling er tegn

på øget ak=vitet og dermed større e1erspørgsel e1er
fragt og transport.
♦ Speciﬁk forbedring af den økonomiske situa=on i de lan-

de, hvor DSV oplever den største ak=vitet, heriblandt
USA, Tyskland og Spanien.
♦ En s=gende oliepris kan ramme DSV marginalt grundet

s=gende brændstofomkostninger.

Forretningsmodel og strategi
DSV har som erklæret mål maksimalt at eje 10 procent materiel. De0e gør selskabet modstandsdyg=gt i nedgangs=der,
idet værdiforringelser som følge af en lavere e1erspørgsel
på ak=ver ikke rammer selskabet i samme omfang som et
tradi=onelt selskab.
De0e er eksempelvis kommet =l udtryk under ﬁnanskrisen,
hvor DSV har kunnet gardere sig imod en lavere ak=vitet
med prispres =l følge ved at ”aﬂæsse” på deres leverandører, vognmændene, som må acceptere dårligere vilkår som
følge af overkapacitet på markedet.
Det logiske spørgsmål ville så være, om DSV performer ringere end konkurrenterne i opgangs=der med underkapacitet
på markedet for transportydelser og dermed forbedrede
forhandlingsmuligheder for vognmændene, men også i disse
perioder har DSV vist sig som værende i stand =l at hente
posi=ve resultater.
DSV har gennem en årrække været særdeles ak=ve inden for
opkøb. Igennem disse opkøb har DSV indhentet vig=g erfaring mht. integra=onsprocessen, og DSV er kendt for en o1e
gnidningsfri og kompetent integra=on af opkøbte selskaber,
hvilket hur=gt skaber en værdiforøgelse af selskabet blandt
andet via synergier.
Andelskassen - en del af Danske Andelskassers Bank A/S

De virksomhedsspeciﬁkke faktorer, som driver DSV’s børsværdi, er:
♦ En minimal binding i ak=ver sikrer noget nær immunitet

over for værdiudsving inden for materielle ak=ver som
eksempelvis lastvogne.
♦ Fleksibilitet inden for valget af leverandører, idet DSV ikke

har vognmænd =lkny0et selskabet som ansa0e, men i
stedet beny0er dem som leverandører. Dermed har DSV
typisk ikke lang=dskontrakter på disse og kan i højere
grad videreføre omkostninger =l leverandørerne.

De0e 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 e1erfølgende ændrede forudsæt-

Andelskassen - en del af Danske Andelskassers Bank A/S

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 må0e have direkte eller indirekte sammenhæng med disposi=oner, der er foretaget alene på baggrund af anbefalinger i materialet. Banken eller
dens ansa0e kan besidde ﬁnansielle instrumenter omhandlet i materialet.

