
Shareholder yield. 

Når man er langsigtet investor handler det om at få del i et selskabs indtjening. Der er forskellige måder det 

kan foregå på. Det kan være udbytte eller tilbagekøb af selskabets egne aktier. Det kan også være afvikling 

af gæld. Nogle selskaber investerer i fremtidig vækst f.eks. via opkøb af andre selskaber. Pengene udbetales 

altså direkte til aktionærerne eller investeres i større fremtidig indtjening. Der er meget delte meninger om 

hvad der er bedst for aktionæren, og der findes heller ikke noget entydigt svar på det spørgsmål. 

Udbytte er populært hos mange investorer. Det er penge der er til at tage og føle på og man får en direkte 

fornemmelse af at få noget for sin investering. For mange private investorer er udbyttet det egentlige 

afkast. Populariteten har betydet at udbytteaktier har givet et godt samlet afkast over tid, men måske også 

at de nu er blevet for dyre. En anden ulempe ved udbytter er at de udløser skat og handelsomkostninger 

hvis de geninvesteres.  

Tilbagekøb af aktier betyder at fremtidige overskud skal deles ud på færre aktier, så der bliver mere til den 

enkelte. Det burde alt andet lige betyde højere kurser på langt sigt. Det mærkes dog ikke på samme måde 

da det foregår over et stykke tid hvor kursen også påvirkes af markedsstemningen og andre nyheder. Det 

giver mest mening hvis aktien er lavt prissat. Kortsigtet kan det selvfølgelig påvirke udbud og efterspørgsel 

og dermed kursen, men det har næppe større betydning på lang sigt. 

Afvikling af gæld lyder jo mere kedeligt og er ikke noget man normalt hører så meget om. Det øger dog 

sikkerheden, og giver lavere renteudgifter i fremtiden hvilket så igen betyder større overskud til 

aktionærerne. Igen er det ikke noget man mærker direkte, men det bør have en positiv virkning på kursen 

på langt sigt. Det kan f.eks. være at foretrække hvis selskabet betaler en høj rente på gælden. 

De tre tilbagebetalingsformer kan naturligvis kombineres. Shareholder Yield er en måde at indregne dem 

alle tre, modsat Dividend Yield som kun indregner udbyttet, i forhold til kursen. 

Der er forskellige opfattelser af Shareholder Yield, ikke alle medregner gælden. Jeg vil dog bruge den 

metode hvor de alle er med, som bl.a. benyttes af Mebane Faber, porteføljeforvalter og forfatter. Han er bl. 

a. porteføljeforvalter for en ETF der handler aktivt med fokus på Shareholder Yield : 

http://www.cambriafunds.com/syld/ 

Den har kun eksisteret i ca et halvt år. Fra starten 14-5-2013 til 30-9-2013 outperformede den klart S&P500, 

men det er jo nok for kort tid til at vurdere noget på. 

Andre som har fokuseret på det siden 2005, ligeledes med gode resultater : 

http://www.eipny.com/assets/pdfs/Global_Equity_Shareholder_Yield_Strategy_Profile_3Q2013.pdf 

Shareholder Yield er som alle andre nøgletal ikke noget der alene kan afgøre en investeringsbeslutning. 

Men det kan da indgå i overvejelserne, og samtidig give anledning til nogle tanker omkring hvordan 

selskabet ”udbetaler” pengene. 

De nødvendige oplysninger findes i årsrapportens pengestrømsopgørelse. Det fremgår her hvor meget der 

er brugt på hver af de tre poster. Vi skal bruge nettotal, d.v.s. at der skal modregnes for ny gæld eller solgte 

http://www.cambriafunds.com/syld/
http://www.eipny.com/assets/pdfs/Global_Equity_Shareholder_Yield_Strategy_Profile_3Q2013.pdf


aktier f.eks. til ledelsen. Udbytter vil så medregnes det år de er udbetalt, d.v.s. udbyttet for 2012 

medregnes i 2013. 

 

 

D/S Norden 2012 Pr.aktie Yield 
 

2013 Pr.aktie Yield 

        Udbytte 29146000 0,71 1,76% 
 

21919000 0,54 1,35% 

Tilbagekøb 0 0,00 0,00% 
 

30000000 0,74 1,85% 

Afv. gæld 8716000 0,21 0,53% 
 

-30000000 -0,74 -1,85% 

 
37862000 0,92 2,29% 

 
21919000 0,54 1,35% 

        Antal aktier 41278000 
   

40528749 
  Kurs 40,04 

       
 
 

D/S Norden er et godt eksempel. De første tal er fra årsrapporten 2012. Regnskabet er i dollar og jeg har 

brugt kursen i USA. For 2013 har jeg brugt halvårsrapporten.  Udbyttet er jo udbetalt så det kender vi. 

Tilbagekøbet er igangsat og jeg har regnet med at det gennemføres som planlagt. Antal aktier er tilpasset 

med brug af aktuel kurs som gennemsnitskurs. De har optaget et nyt lån og samtidig betalt noget tilbage på 

gammel gæld. Jeg har forudsat samme tilbagebetaling i andet halvår. 

Tabellen viser at udbyttet er sat ned, men til gengæld har man startet tilbagekøb. Desværre øger man 

gælden, så det trækker ned i beregningen af Shareholder Yield (gule felter). 

Shareholder Yield er lavere. Ledelsen har opprioriteret tilbagekøb mod at øge gælden. Jeg har ikke søgt 

efter en begrundelse, men de må vel mene at aktien er lavt prissat og at de betaler en lav rente på gælden. 

Et problem ved tilbagekøb kan være at selskaberne meget naturligt køber flest aktier tilbage i gode tider 

hvor de tjener flest penge, men ingen i dårlige tider. Det har den uheldige virkning at de køber aktier tilbage 

mens de er dyrest. Derfor giver det god mening at gøre som D/S Norden, hvis de vurderer at kursen vil stige 

og de uden problemer kan betale gælden senere. 

Tallene er ikke høje, men det var heller ikke forventet. Havde vi kigget på Earnings Yield istedet, havde 

tallet været negativt (2012).  

 

 

 

 

 



DSV 2012 Pr.aktie Yield 
 

2013 Pr.aktie Yield 

        Udbytte 190000000 1,01 0,63% 
 

235000000 1,27 0,79% 

Tilbagekøb 1083000000 5,74 3,59% 
 

459000000 2,47 1,54% 

Afv. gæld -137000000 -0,73 -0,45% 
 

375000000 2,02 1,26% 

 
1136000000 6,02 3,76% 

 
1069000000 5,76 3,60% 

        Antal aktier 188596000 
   

185727250 
  Kurs 160 

       

DSV giver lavere Dividend Yield, men højere Shareholder Yield. Tal for 2013 som ved Norden, dog har jeg 

her regnet ud fra Q3-rapporten. DSV har et Earnings Yield på ca 6%. 

 

TDC 2012 Pr.aktie Yield 
 

2013 Pr.aktie Yield 

        Udbytte 3592000000 4,47 8,94% 
 

3036000000 3,78 7,56% 

Tilbagekøb 750000000 0,93 1,87% 
 

0 0,00 0,00% 

Afv. gæld 106000000 0,13 0,26% 
 

66000000 0,08 0,16% 

 
4448000000 5,54 11,07% 

 
3102000000 3,86 7,72% 

        Antal aktier 803472727 
   

803472727 
  Kurs 50 

       

Når man taler tilbagebetaling til aktionærerne kommer man jo ikke uden om TDC. Udbyttet er den primære 

grund til at købe aktien for mange investorer. Den holder stadig hvis vi kigger på Shareholder Yield. Faldet 

er dog noget mere markant end hvis vi kigger på udbyttet alene. Jeg har tidligere været betænkelig ved 

selskabets evne til at fastholde det høje udbytte grundet meget høj Payout Ratio. Selskabet har en fast 

politik om at udbetale 90% af EFCF i form af udbytter. Earnings Yield (2012) er ca 11%. Det svarer til en P/E 

på ca 9, hvilket måske lyder rimeligt. Men med negativ vækst er det ikke billigt. 

Normale aktiescreenere gør det muligt at screene for Dividend Yield, men ikke for tilbagekøb af egne aktier 

og tilbagebetaling af gæld. Det gør det nemt at finde de populære udbytteaktier og er nok en del af 

forklaringen på at de er steget så meget. Det betyder så også at det er vanskeligere at finde de gode aktier 

efter Shareholder Yield hvor de to andre parametre vejer tungest. Måske netop derfor vil belønningen være 

større, hvis det lykkes. 

 

 

 


