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1 Indledning 

Shipping branchen har været en af de brancher som har bidraget mest til den øgede 

globalisering gennem de seneste mange år og har nydt godt af denne udvikling. 

Paradoksalt nok har den øgede globalisering ligeledes haft negative konsekvenser for 

branchen. Shipping industrien har de sidste 10 år været igennem en meget turbulent 

tid. Med massive vækstrater i gode markedstider og massive fald i krisetider. I tiden 

efter de første krisetegn har branchen været hårdt ramt og flere shippingselskaber 

har rapporteret røde tal igennem perioden. Ligeledes har flere shippingvirksomheder 

set sig nødsaget til at søge statsstøtte for at komme igennem krisen. Industrien 

befinder sig i øjeblikket ved en skillevej og kun fremtiden vil fortælle om branchen 

kan komme tilbage på ret kurs, og hvilke selskaber der vil overleve. Shipping 

branchen er under indflydelse af den globale økonomiske situation og specielt Kina, 

Europa og USA har været vigtige lande i værdiskabelsen med stor efterspørgsel og et 

stort udbud af varer til transport. Den nuværende markedssituation har skabt nye 

muligheder for nye spillere og samtidig skabt interresante M&A muligheder for 

eksiterende konkurrenter. I en branche hvor skibspriser er på et historiske lavt 

niveau, efterspørgslen på transport ser ud til at være på vej op og fragtraterne har 

positive prognoser findes det interresant at værdifastsætte NOL og fastslå om 

markedet har værdisat virksomheden til en fair value. 

2 Problemidentifikation 

2.1 Fokus 

Opgaven vil tage udgangspunkt i shippingdelen (APL) af NOL koncernen som 

repræsentere ca 80% af forretningen. Det forudsættes at de andre 

forretningsområder kan prisfastsættes på baggrund af denne forretningsenhed, og 

det vurderes at de potentielle synegier, samt risikoen for at overse positive eller 

negative aspekter, ikke har signifikant indflydelse på prisfastsættelsen. Analysen skal 

ses som om shippingdelen repræsentere 100% af virksomheden. Den strategiske-, 

og regnskabsmæssige analyse udføres udfra APL Shipping og budgettering samt 

følsomhedsanalysen og værdiansættelse laves lave ligeledes baseret på APL Shipping 

performance. Værdiansættelsen tager yderligere udgangspunkt i en going concern og 

en stand alone betragting. 
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2.2 Problemformulering 

 
Denne opgave vil besvare følgende hovedspørgsmål: 

 

Hvilken værdi har NOL koncernen, og afspejler markedsværdien en fair 

value? 

 

Hovedspørgsmålet vil besvares på baggrund af nedenstående underspørgsmål: 

 

Den Strategisk Analyse behandler følgende problemstillinger: 

- Hvilke ikke-finansielle værdidrivere har indenfor shipping branchen 

signifikant betydning for NOLs fremtidige indtjening? 

 

- Hvilke ikke-finansielle værdidrivere har på makro niveau signifikant 

betydning for NOLs fremtidige indtjening? 

 

- Hvilke muligheder, trusler, styrker og svagheder har afgørende betydning 

for NOLs fremtidige indtjening? 

 

- Hvilke faktorer udgør de afgørende succeskriterier for NOLs indtjening? 

 

Den Regnskabsmæssige analyse behandler følgende problemstilling: 

- Hvilke værdidrivere har historisk set skabt NOLs indtjening? 

 

Budgetering behandler følgende problemstilling: 

- Hvordan vurderes NOLs fremtidige indtjening at udvikle sig? 

 

Følsomheds- og scenarieanalsyen behandler følgende problemstilling: 

- Hvad er effekten af ændringer i de afgørende succeskriterier på 

virksomhedens værdi? 
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2.3 Motivation 

Motivationen for valg af emne er tæt knyttet undertegnedes HD-studie i finansiering,  

hvor værdiansættelse er en essensiel del af pensum. Ligeledes har tilknytningen til 

shipping i dagligdagen, samt den massive indflydelse fra finanskrisen, været de 

primære motivationsgrunde til valg af branche. Undertegnede ønsker at analysere et 

selskab i en meget økonomisk presset industri og vurdere de fremtidige 

indtjeningsmuligheder samt at identificere de kritiske faktorer som udgør 

successkriterierne for branchen. 

3 Afgræsning 

Der afgrænses for analyse af datterselskaber og joint ventures og værdiansættelsen 

foretages pga af koncernregnskabet. Analyserne foretages med udgangspunkt i 

shipping delen af NOL og Logistik og Terminal forretningerne analyseres ikke 

dybdegående selvstændigt. Shippingindustrien er på det globale plan påvirket meget 

forskelligt af diversificerede skatteregler, dog vil der ikke blive foretaget en 

dybdegående skatteanalyse af NOL og skatteespektet vil kun blive berørt hvor det 

findes relevant. Ligeledes består NOLs flåde af indbefragtede skibe hvoraf en del af 

disse er kontrakteret med køb- eller forlængelsesoptioner. Disse optioner vil ikke 

blive analyseret og der afgrænses ligeledes for realoptionsanalyse og Monte Carlo 

simulationer. Der afgrænses for brug af kvantiativ empari og interne analyser 

begrænses eftersom denne information er vurderet utilgængelig. I forbindelse med 

den historiske regnskabsanalyse er der udarbejdet reformulerede regnskaber hvor en 

specifik gennemgang er udeladt. Dataindsamlingen er afsluttet 1. marts 2010. 

3.1 Kildekritik 

En del af de indsamlede informationer stammer fra NOLs regnskaber eller 

hjemmeside. Regnskaberne er revisorgodkendte og det vurderes at disse er 

pålidelige og kan bruges objektivt i forbindelse med denne værdiansættelse. 

Ligeledes er det under hele seminaret tilstræbt at bruge kilder som alle er pålidelige 

og anerkendte. Der er ligeledes anvendt teoretiske og fagspecifikke kilder og hvor 

muligt er der anvendt flere kilder for at sikre objektivitet. Yderligere er der gennem 

analysen fundet inspiration i diverse investeringsanalyser og workingpapers. 

Størstedelen af det kvalitative data er indsamlet fra Journal of Commerce, 



NOL Værdiansættelse  HDFIN – Hovedopgave   
   

Rasmus N. Jensen   Side 8 af 85 

Bloomberg, Containerlization International samt Lloyds MIU som alle er vurderet 

pålidelige og objektive. En detaljerede gennemgang af de anvendte kilder kan findes 

i litteraturlisten.   

4 Metode 

Nedenstående model illustere opbygnignen af rapporten og danner grundlag for den 

anvendte tilgang. Tanken bag modellen er at give læseren et overblik over analysen 

og ligeledes skabe en rød tråd igennem hele opgaven. Opgaven tager udgangspunkt 

i den strategiske analyse som vil fokusere på Porters Five Forces og PESTEL 

modellen. Disse to modellerne danner ligeledes grundlaget for opsumeringen i SWOT 

analysen. Der vil igennem den strategiske del blive lagt vægt på at operationalisere 

diverse modeller for bedre at kunne kvanticifere værdien af de eksterne og interne 

faktorer. Markedsanalysen er bygget op omkring fragtrater og de underliggende 

succeskriterier og vil yderligere fokusere på NOLs primære markeder: Kina, USA og 

Europa. Regnskabsanalysen vil blive udført på NOLs seneste 5 års regnskaber og de 

finansielle værdidrivere vil udgøre den centrale del. Budgetteringen tager 

udgangspunkt i de førnævnte analyser og opsummere de forventede udsigter for 

NOL. DCF modellen vil udgøre den primære del af værdiansættelse men vil blive 

suppleret med RIDO modellen. Ligeledes vil der yderligere blive anvendt en 

multipleanalyse til at verificere resultaterne af DCF analysen. Følsomhedsanalysen vil 

blive lavet på baggrund af de identificerede succeskriterier samt kritiske finansielle 

værdidrivere og konklusionen vil opsummere hele opgaven. Yderligere vil der til sidst 

foretages en perspektivering til shippingmarkedet. Som en yderligere hjælp til 

læseren er der i bilag 1 en liste med fagudtryk. Ord på denne liste er igennem 

opgaven skrevet med kursiv. Der vil yderligere i opgaven blive brugt forkortelser fra 

det finansielle pensum samt supplerende litteratur hvilke ikke vil blive uddybet 

nærmere, eftersom det forudsættes at læseren er bekendt med denne termonologi.  
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Kilde: Egen tilvirkningFigur 1: Opgave Struktur
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4.1 Teori 

I det efterfølgende afsnit vil den basale teori om værdiansættelse og de tilhørende 

modeller blive gennemgået. Dette gøres for at fastsætte forudsætningerne for de 

forestående analyser og for at sætte ’rammerne’ for opgaven. Det vurderes ligeledes 

at denne tilgang vil skabe den røde tråd og gøre opgaven nemmere at læse. Teorien 

i opgaven er bygget op omkring det i pensum fremlagte materiale samt teorien af 

Damodaran. Den primære fokus er rettet mod Damodaran eftersom det vurderes at 

netop denne udgave af teorien analysere værdiansættelsesmodeller dybest og er 

med til at skabe det bedste overblik. Igennem opgaven vil der foruden Damodaran 

ligeledes blive refereret til teoretikere indenfor og udenfor pensum. 
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Værdiansættelsesmodeller: Overordnet set findes der tre tilgange til en 

værdiansættelse. Den første, Discounted Cash Flow (DCF) værdiansættelse, relatere 

til nutidsværdien af de fremtdige forventede pengestrømme for de underliggende 

aktiver. Den anden, relativ værdiansættelse, estimere værdien af et aktiv på 

baggrund af en sammenligning af kompartive aktivers relative performance, f.eks. 

indtjening, pengestrømme, omsætning osv. Den trejde, Contigent Claim eller 

’options’ værdiansættelse, bruger option’s modeller til at vurdere værdien af et aktiv 

eller en virksomhed(Damodaran, 2006, s. 9) 

 

DCF: DCF modellen estimere værdien af en virksomhed på baggrund af de 

forventede fremtidige pengestrømme, diskoteret tilbage med en rente der tilsvarer 

risikoen for de underliggende pengestrømme. Pengestrømme relateret til en høj 

risiko vil relativt have en højere diskonteringsrente i forhold til pengestrømme med 

lav risiko. Dvs at værdien af en virksomhed ikke nødvendigvis er lig den værdi 

markedet sætter, men i stedet en funktion af  det forventede cashflow. Aktiver eller 

virksomheder med et højt og stabilt cash flow vil at andet lige have en højere værdi 

end virksomheder eller aktiver med et lavt og ustabilt forventede cash flow 

(Damodaran, 2006, s. 9). 

 

DCF kan anvendes på tre forskellige måder; 1) Differentiering mellem going concern 

og en samling af aktiver, 2) Differentiering mellem egenkapital og forretningsværdi, 

3) Differentiering mellem excess returns og adjusted present values (APV) 

(Damodaran, 2006, s. 10). 

 

1) Going concern vs Asset valuation: Teknisk set kan det argumenteres at 

værdien af en virksomhed er lig summen af værdierne for alle aktiver ejet af 

virksomheden. Der er dog en klar forskel mellem værdierne af en række aktiver og 

en virksomhed som helhed. En virksomhed er en ’levende’ entitet med aktiver som 

det på nuværende tidspunkt ejer men også aktiver virksomheden forventer at 

investere i i fremtiden.  Dette er bedst illusteret vha den finansielle balance, i stedet 

for den regnskabsmæssige balance. Virksomhedens ejede aktiver er katagoriseret 

som normale aktiver, hvorimod investeringer er katagoriseret som growth aktiver. 

Denne skildring viser forskellen mellem at værdiansætte en virksomhed på baggrund 

af en samling af aktiver eller som en going concern. I en going conern er 
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analytikeren nødsaget til at estimerer ikke blot nuværende investeringer men også 

fremtidige investeringer og profitabiliteten af disse (Damodaran, 2006, s. 10-11). 

2) Equity valuation vs Firm valuation:  En værdiansættelse baseret på hele 

virksomheden er ofte benævnt Firm eller Enterprise valuation. Pengestømmene før 

afbetalinger på gæld og efter geninvesteringer kaldes for free cash flow to the firm 

(FCFF), og den rette diskonteringsrente reflektere alle former for finansiering og 

benævnes cost of capital. En værdiansættelse kun baseret på egenkapitaldelen af 

virksomheden kaldes equity valuation. Pengestømmene efter afbetalinger på gæld og 

efter geninvesteringer kaldes for free cash flow to equity (FCFE), og den rette 

diskonteringsrente reflektere egenkapitalens finansiering og benævnes cost of equity 

(Damodaran, 2006, s. 11-12). 

3) Variations on Discounted Cash Flow Models: Til ovennævnte metoder findes to 

varianter som ligeledes ofte er anvendt til værdiansættelse af virksomheder. Den 

første separere pengestrømmene i normale og restituale pengestrømme. 

Pengestømme som dækker det risikojusterede forventede afkast (cost of capital eller 

equity) kategoriseres som normal afkast, hvor overskydende cash flow kategoriseres 

som overnormalt afkast. Risidualen kan dog både være positiv såvel som negativ. 

Den anden metode refereres til som APV (adjusted present value) og separere 

effekten af gældsfinansiering og værdien af aktiver. I praksis skaber 

gældsfinansiering et skatteskjold som har en positiv effekt hvorimod den tilsvarende 

øgede konkursrisiko skaber en negativ effekt (Damodaran, 2006, s. 12-13). 

Overordnet set er der i en DCF værdiansættelse behov for tre input; forventede 

pengestrømme, tidspunkter for pengestrømme og en diskonteringsrente hvis risiko 

matcher risikoen på pengestrømmene. 

  

I forbindelse med denne rette diskonteringsfaktor kan man vurdere den tilsvarende 

risiko baseret på to elementer. Det første element omhandler risikoen for at en 

virksomhed ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtelser, enten i form af rente- 

eller lånbetalinger, hvilket kaldes default risk. Når man fokusere på gælden og cost 

of debt er denne et udtryk for netop denne risiko. Eftersom gæld er 

fradragsberettiget er efterskat omkostnigner som oftest lavere. Det andet element 

omhandler variationen mellem faktisk afkast og forventede afkast. Det faktiske 

afkast kan variere en hel del fra det forventede afkast og jo større variation jo større 

risiko. Ved estimation af denne risiko skal investeringen ses fra den marginale 
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investores  synspunkt og være relateret til en i forvejen veldiversifiseret 

markedsportefølje. Det forventede afkast kan fås med udgangspunkt i en risikofri 

investering hvortil en markedspræmie bliver tilføjet. Dette afkast vil være udtryk for 

cost of equity. The cost of capital kan estimeres ved et vejet gennemsnit af the cost 

of equity og et efterskat cost of debt. Værdiansættelse af en going concern 

forudsætter at kapital omkostningerne er baseret på markedsværdier af gæld og 

egenkapital.  Grunden til dette er at de bogførte egenkapitalværdier ofte er mindre 

end markedsværdierne, hvilket skubber værdien af virksomheder op. Dette kunne 

være attraktivt for en sælger af en virksomhed men strider i mod teorien om fair 

value. 

 

Det forventede cash flow en egenkapitalinvestor kan forvente fra en virksomhed er i 

form af dividender. Disse pengestrømme bliver genereret efter virksomheden har 

opfyldt deres gældskrav og gennemført deres geninvesteringer for at sikre den 

fremtidige vækst. Modeller som baseres på dividender kaldes for dividend discount 

models. Ved estimation af disse pengestrømme bliver en analytiker udsat for en 

direkte usikkerhed og der findes typisk tre metoder til at estimere væksten i 

pengestrømme. Én metode er at kigge på de historiske vækstrater og forudsætte at 

fremtiden ligner fortiden. Der er dog ingen sikkerhed for at dette er tilfældet. En 

anden metode er at bruge estimater fra virksomhedens management eller eksperter 

som følger virksomheden tæt. Denne metode er dog ligeledes ikke 100 pct sikker.  

Den trejde metode bygger på den andel af kapital som bliver geninvesteret i 

virksomheden og hvorledes disse investeringer er profitable. Denne metode 

understøtter logikken om at vækst bliver til på baggrund af investeringer i 

virksomheden og at geninvesteringer resultere i værdiforøgelse for virksomhedens 

investorer. 

 

En af fordelene ved en DCF tilgang er at metoden forudsætter at analytikere sætter 

sig grundigt ind i virksomheden og stiller kritiske spørgsmål til de fremtidige 

pengestrømme og risikoen relateret hertil. DCF metoden bygger yderligere på teorien 

om at en investor ikke køber en aktie men i stedet en andel i den underliggende 

forretning. Modellen forudsætter endvidere at der bliver fokuseret på de 

fundamentale værdidrivere i stedet for at fokusere på markedsopfattelsen. Dvs at i 

en situation hvor aktieprisen stiger relativt mere end det underliggende cash flow vil 

denne model vurdere aktien til at være overvurderet. Ligeledes hvis aktieprisen 
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falder relativt mere end de underliggende pengestrømme vil konklusionen være at 

aktien er undervurderet. På samme niveau som den førnævnte fordel lider modellen 

også under at en analytiker med en utilstrækkelig analyse vil kunne konkludere en 

forkert værdi for virksomheden. 

 

Relative modeller: Det teoretiske fokus er ofte baseret på DCF modellen, men i 

praksis bliver de fleste virksomheder prissat på baggrund af relative modeller. Dvs. 

en analytiker sætter prisen for en virksomhed baseret på prisen på sammenlinelige 

virksomheder vha en række variable refereret til som multiple. Ved multiple analyser 

er det vigtigt at der bruges sammenlinlige virksomheder, hvilket teoretisk 

forudsætter ensartet pengestrømme, risiko og vækst potentiale. Disse krav er 

sjældent opfyldt og i praksis opnås en tilfredstillende sammenlignelighed ved at 

bruge virksomheder indenfor samme industri. Yderligere skal analysen baseres på en 

standardiseret pris. F.eks. er prisen per aktie en funktion af antal aktier og et aktie 

spilt (2 for 1) ville halvere prisen. Ved aktieværdianalyser betyder det i praksis, at 

analytikere bruger multiple hvor markedsværdien bliver divideret med enten 

indtjening, bogførte værdier eller omsætning  for derefter at få en standard pris som 

er sammenlignlig på tværs af virksomheder. I modsætning til DCF modellen hvor 

analysen konkluderede den reele værdi, giver den relative værdiansættelse en værdi 

baseret på at markedet gennemsnitlig er prissat korrekt. En af de klare fordele ved 

relative analyser er at de er nemme og hurtige at anvende og kan bruges på de 

fleste virksomheder forholdsvis ubesværet. På den anden side er relative analyser 

nemme at manipulere eftersom definitionen på sammenlignelige virksomheder er en 

subjektiv konklusion.  

 

Optionsmodeller: Det kan argumenteres at der ikke er noget nyt og revolutionerede 

ved DCF og de relative modeller. I de seneste år har brugen af optionsmodeller 

fundet vejen frem til mange analytikere: til brug ved prissættelse af optioner, 

aktiver, virksomheder og egenkapitalandele i virksomheder. En option er muligheden 

for at investere i f.eks. et aktiv hvis underliggende pris vurderes højere end selve 

optionsprisen, hvilket vil resultere i en gevinst. Black and Scholes revolutionerede 

prisfastsættelse af optioner med deres arbejde optil 1972 og argumenterede at en 

options værdi er en funktion af: optionsprisen, værdien af det underliggende aktiv, 

strikeprisen, tid til udløb og den risikofrie rente. Argumentet for brug af realoptioner 

er at DCF modellen undervurdere værdien af aktiver eftersom værdien er baseret på 
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statiske fremtidige cash flows hvorimod optioner medtager muligheden for at 

virksomheder udvikler sig og lærer af tidligere erfaringer. (Damodaran, 2006, s. 9-

19). 

5 Introduktion til NOL 

NOL er en global transportvirksomhed med core forretningsområder indenfor 

container transport, terminal operation og supply chain management. NOL er den 

største transport og logistik virksomhed registret på den Singaporianske børs og er 

resultatet af et merger mellem American President Lines (APL) og NOL i 1997. NOL 

opererer især på markederne mellem Asien/Europa, Asien/Amerikas og 

Europa/Amerikas. NOL beskæftigere i dag over 10,000 ansatte som servicerer 115 

lande. NOL råder ydermere over verdens 5. største containerskibsflåde og omsatte i 

2009 for næsten 7 mia. USD. Shipping forretningen udgør den største del af 

omsætningen på omkring 79 pct. i 2009 (81 pct. i 2008). Logistik delen godt en 13-

14 pct. og terminalindustrien udgør de resterede 6-7 pct. Relativt til de andre 

forretningsområder har terminal industrien været den mest profitable hvis man 

kigger på EBIT marginen. Terminal foretningen er siden 2007 faldet fra 15 til 6 pct. 

Ligeledes er shipping forretningen faldet væsentligt, hvor APL i 2009 rapporterede 

negativ EBIT. Logistik delen rapporterede et fald i EBIT margin fra 2007 til 2008, 

hvorefter virksomheden så en stigning i år 2009. 

 

Forretningsområde Oms. Pct EBIT Pct Oms. Pct EBIT Pct Oms. Pct EBIT Pct
Shipping 6.662 77% 6,8% 7.945 81% 0,4% 5.485 79% -13,5%
Logistik 1.323 15% 4,3% 1.324 13% 4,0% 976 14% 5,5%
Terminal 609 7% 15,3% 577 6% 11,3% 503 7% 6,6%
Andet 10 0% 100,0% 13 0% 61,5% 8 0% -87,5%
Total 8.604 100% 7,1% 9.859 100% 1,6% 6.972 100% -9,5%

200920082007
Figur 2: NOL Omsætning (US$ mio) Kilde: Regnskaber

 

5.1 Forretningsområder 

Shipping – under navnet APL Shipping, er NOLs primære forretningsområde. 

Amerikas udgør 41 pct. af APLs containertransport marked, Intra-Asien udgør 35 pct. 

og Europa udgør 24 pct. Det amerikanske marked har gennem en årrække skabt den 

største indtjening målt per FFE med Europa og det asiatiske marked på 2. og 3. 

pladsen. Kendetegnende for alle markeder er at indtjeningen faldt fra 2008 til 2009. 
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Område FFE Oms/FFE FFE Oms/FFE FFE Oms/FFE
Amerikas 1.014 3.423 1.024 3.865 915 3.185
Europa 560 2.745 589 3.127 477 2.191
Asien 784 1.536 852 1.968 897 1.421
Total 2.358 2.634 2.465 3.033 2.289 2.287

2007 2008 2009
Figur 3: Shipping Kilde: Regnskaber

 

 

Logistik – under navnet APL Logistics udgjorde i 2009 14 pct. af omsætningen i NOL. 

Amerikas er også indenfor logistikdelen det største marked hvor APL henter 65 pct. 

af deres omsætning. Asien og Europa følger efter med henholdsvis 23 og 10 pct. 

Yderligere skal det bemærkes at APL Logistics primære logistik marked er indenfor 

den reelle logistik forretning som udgør 61 pct. hvor intermodal delen udgør de 

resterende 39 pct. APL Logistics er repræsenteret med 300 kontorer i 100 lande og 

tilbyder et globalt distributions- og storage netværk. APL tilbyder yderligere 

freightforwarding, fragtkonsolidaering, tolddeklarationer, it management osv. 

 

Område Oms. Pct Oms. Pct Oms. Pct
Amerikas 823 62% 825 62% 638 65%
Europa 196 15% 178 13% 99 10%
Asien 304 23% 321 24% 239 24%
Total 1.323 100% 1.324 100% 976 100%

Figur 4: Logistik Kilde: Regnskaber

2007 2008 2009

 

 

Terminal – under navnet APL Terminals udgør det mindste ben i NOLs 

forretningsstruktur. Terminalforretningen stod for ca. 7 pct. af omstætningen i 2009 

og har terminaler i Amerikas samt Asien. Selvom terminaldelen udgør en lille del af 

NOLs aktiviteter håndterede de i 2009 tæt på to mio. container løft hvilket svarer til 

ca. fire gange APLs skibsflådekapacitet. 

 

Område Oms. Løft Oms. Løft Oms. Løft
Terminal 609 2.469 577 2.215 503 1.946

2007 2008 2009
Figur 5: Terminal Kilde: Regnskaber

 

5.2 Ejerstruktur 

NOLs hovedaktionær er den singaporianske stat i form af holding selskaberne Lentor 

Investments Pte Ltd og Temasek Holdings (Private) Limited. Temasek Holdings har 
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en investeringsportefølje på omkring 120 milliarder USD og omfatter virksomheder 

indenfor bank- og finansektoren, transport og logistik industrien, sundhed og biotek, 

energi og teknologi mm. Aktiviteterne er primært fokuseret i Asien og Singapore1. 

Den pengestærke ejerkreds vurderes som en klar styrke af APL og ejerskabets 

indvirkning på NOLs kreditrating vil senere i opgaven blive analyseret. Endvidere er 

virksomheden ejet af en række banker såsom: Citibank Singapore, HSBC Singapore 

og Morgan Stanley Asia. 

5.3 Vision, Mission & Strategi 

“Our Vision is to be the best in the world at moving and managing containerised 

trade, providing a lifeline for the global economy” NOLs hjemmeside 

 

, 

 

“Our Mission is to enable trade and create long-term value by delivering: 

Strong returns for our shareholders 

Competitive advantage for our customers  

Opportunities for our employees and 

Support for our communities” NOLs hjemmeside 

 

& 

 

“Our strategy is to continue on our path of profitable growth, while outperforming 

our industry peers” NOLs hjemmeside 

 
NOLs vision er at være de bedste i verden til at transportere containere og sikre 

fremtidig vækst for den globale økonomi. Deres mission er at skabe muligheder for 

handel og langtidsskabende værdi. Ligeledes ønsker de at skabe afkast til deres 

aktionærer, kompetitive fordele for deres kunder, muligheder for de ansatte og 

support til nærområdet. Deres strategi er at sikre fremtidig profitabel vækst samtidig 

med at de udkonkurerer deres nræmeste konkurrenter. Indenfor shipping delen er 

der fokus på asset utilization, cost management, value added service samt yield. 

Logistik benet fokuserer på synergi vækst og kobling til shippingdelen. For terminal 

delen er fokus især på boosting productivity and capacity med support til 

                                          
1 http://www.temasekholdings.com.sg/ 
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shippingforretningen2. Der er specificeret fokusområder for de diverse 

foretningsområder, hvor både terminal- og logistik delen skal støtte op omkring 

shipping delen og skabe synergier for den samlede forretning. 

 

NOL opererer udfra det de kalder Our Compass.  Dette omhandler de mål og værdier 

som virksomheden repræsenterer. Foruden fokus på shareholder value og respect 

our communities bygger kompasset også på at kunderne er deres partnere og at 

NOL ønsker at være deres foretrukne valg. Yderligere forbinder NOL deres ansatte 

med deres fremtidige success og har via deres kompass skabt rammerne for 

intergritet og teamwork. Kompasset er underskrevet af Ronald D. Widdows, Group 

President og CEO og er offentlig gjort på deres hjemmeside. Et stærkt signal til både 

kunder, ansatte og konkurrenterne3. 

6 Strategisk Analyse 

For at kunne værdisætte NOL er det vigtigt at skabe et grundigt overblik over 

virksomheden og dens omverden. Mikro- samt makrofaktorer vil i det efterfølgende 

blive analyseret for at opnå komplet due diligence, og den strategiske analyse vil 

have en afgørende rolle på virksomhedens værdi og fremtidige indtjening. Først vil 

Porters Five Forces modellen blive brugt til at analysere de konkurrencemæssige 

forhold i container shipping industrien. Dette vil yderligere blive suplimenteret med 

en analyse af de centrale samfundsmæssige forhold, hvortil PESTEL modellen er 

anvendt. De eksterne og interne strategiske faktorer vil til sidst blive opsummeret i 

en SWOT-analyse. Der vil i det efterfølgende blive refereret til opgavens bilag, hvori 

operationaliseringer af de strategiske analysemodeller er at finde. 

6.1 Porters Five Forces 

Forudsætninger og kritik af Poters Five Forces (PFF) kan findes i bilag 2. Ligeledes vil 

der under samme bilag kunne findes en operationalisering af modellen. 

6.1.1 Adgangsbarrier 

Shipping branchen er kendetegnet ved høje faste omkostninger i form af skibe, 

containere, bunker, terminaler osv., og ved første øjekast ligner det en branche med 

høje adgangsbarrierer. Kigger man derimod nærmere på de muligheder potentielle 
                                          
2 http://www.nol.com.sg/about/our_vision.html 
3 http://www.nol.com.sg/about/our_compass.html 



NOL Værdiansættelse  HDFIN – Hovedopgave   
   

Rasmus N. Jensen   Side 18 af 85 

investorer har i sammenhold med markedsudviklingen ændres disse barriere over 

tid, hvilket kan gøre det mere attraktivt for nye spillere at komme ind på markedet i 

skrivende stund. 

 

En af de rigtig tunge poster på omkostningssiden er containerskibe og priserne på 

disse udgør en klar barriere til branchen. Indenfor shippingindustrien er der dog flere 

muligheder for at erhverve sig rådigheden over et containerskib. Først og fremmest 

kan man købe et nyt skib fra et skibsværft. Dette er typisk en langsigtet investering 

idet leveringstiden kan variere fra 3-5 år. Alt afhængig af det givne marked for 

containerskibe kan det være mere eller mindre attraktivt at købe nye skibe. I 

skrivende stund er prisniveauet på nybygninger det laveste i over 5 år (j.f. Maersk 

Broker Rapport) hvilket øger incitamentet til nye investeringer. En anden mulighed er 

at investere i second-hand containerskibe som typisk er billigere end nybygninger og 

leveringstiden er ofte mere fleksibel. Second-hand skibe er i øjeblikket på det laveste 

niveau i over 6 år, ca. 50 pct billigere end nybygninger (Indenfor 3.500 – 5.500 TEU 

segmentet for 10 års second-hand). Priserne har historisk fulgt hinanden tæt med 

secondhand priserne ca 20-50 pct. billigere end nybygninger. Prisudviklingen kan ses 

i figur 6 nedenfor. 

 

Figur 6: Containerskibs Priser (US$ mio.) Kilde: Mærsk Broker
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De lave skibspriser har skabt nye muligheder indenfor shippingindustrien og 

markedet er også i øjeblikket præget af nye spillere. TCC, et helt nyt shipping 

selskab har valgt at sætte 5 skibe ind på Pacific Traden i April 2010 med yderligere 

15 skibe i støbeskeen mellem Asien og Europa4. En aktion som i høj grad er mulig i 

dagens marked, og ikke i det marked shippingindustrien befandt sig i inden 

finanskrisen. Baseret på de historiske nybygningspriser er det i øjeblikket muligt at 

                                          
4 Børsen, 1. marts, ”Nyt dansk containerrederi vil på børsen” 
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erhverve nye skibe mellem 30-40 pct. billgere sammenlignet med begyndelsen af 

2008.  

 

Udover at købe skibe er det også markedspraksis at shippingselskaber leaser skibe, 

enten fra rederier eller investorer, typisk i form af traditionelle shipping banker. 

Kigger vi nærmere på top 20 shippingselskaber i verden er godt og vel 50 pct. af 

deres flåde leasing aftaler. Brugen af leasing aftaler kan medføre væsentlige fordele i 

form af fleksibilitet og lavere omkostninger og eftersom skibsomkostninger udgør en 

væsentlig del af omkostningsbasen vurderes flåde strukturen væsentlig for 

indtjeningen. Den nuværende situation for TOP10 shippingselskaber er illustreret 

ndenfor i figur 7. Ligeledes ses i samme figur sammenhænget mellem den nuværede 

charted flåde og nye skibsordre for TOP10 selskaberne. Det ses at især COSCO og 

Hanjin har væsentlige nybygningsordre klar til levering i fremtiden.  

 

Figur 7: Egne vs Chartered Skibe Kilde: AXS Alphaliner
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APL har i skrivende stund 68 pct. af deres operationelle flåde under leasing 

kontrakter. I samme stil som nybygnigs- og second-hand priserne er T/C hire på et 

historisk lavt niveau hvilket spænder fra de mindre regionale feedere til de større 

maintrade skibe. Figur 8 illustrerer udviklingen i T/C priserne for segmenterne 2.000-

6.999 TEU og det ses tydeligt at priserne er på et historisk lavt niveau. 

Sammenlignet med niveauet i starten af 2008 er priserne faldet med op til 70 pct. 

Dette faktum understøtter argumentet at adgangsbarrierne i form af skibe er på et 

lavt niveau og at det i høj grad har åbet op for nye konkurrenter. 
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Figur 8: Time Charter Hire (US$/Day) Kilde: Mærsk Broker
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APL er dog ikke kun eksponeret overfor nye shipping selskaber på den global scene. 

Allerede etablerede selskaber kan på baggrund af deres eksisterende netværk i form 

af skibe, terminalkontrakter, kontorer osv forholdsvis nemt justere deres flåde til at 

dække nye trades. Hvis en given trade viser overnormale profit muligheder åbne det 

igen op for nye spillere. Indtjeningen på de trades hvor APL primært er 

repræsenteret, samt det globale shipping marked, er dog historisk lav og det 

vurderes ikke at APL er eksponeret overfor denne risiko. Tværdigmod er 

overskydende kapacitet hos etablerede konkurrenter blevet lagt på land i stedet for 

at forsøge sig på nye markeder. Dette bliver yderligere diskuteret i afsnit 6.1.5. 

 

Kompleksiteten indenfor shippingbranchen er i høj grad med til at ’beskytte’ APL og 

de andre spillere. Foruden skibe kræver det kendskab til shipping og ressoucere på 

tværs af landegrænser for at opbygge en succesfuld forretning. Eksport og import 

lovgivning kræver som oftest lokal repræsentation i et givent land samt 

dybdegående kendskab til lokale regler og restriktioner. Ligeledes er 

shippingbranchen udsat for omfattende dokumentationsregler og øget 

sikkerhedsovervågning i langt de fleste lande. Shippingbranchen kræver med andre 

ord erfarne personer indenfor international handel samt en IT-infrastruktur til at 

understøtte containerstrømmen. Terminal kontrakter er et yderligere element 

indenfor shipping industrien som kræver en stor del af kapitalen. F.eks er berthing 

windows’ helt afgørende for hvorvidt et skib kan laste/aflaste de givne containere på 

det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Yderligere kompleks bliver shipping 

industrien når containere skal fra skibet til kunden som typisk befinder sig væk fra 

container terminalen. Alt dette og meget mere gør at et nystartet selskab skal have 

erfarne shippingfolk ombord eller at etablerede selskaber har folk med 

markedserfaring for det givne marked.  
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6.1.2 Købers forhandlingskraft 

Når man skal analysere, hvem der køber shippingselskabernes produkter kan man 

med fordel dele disse op i 3 grupper: 

 

1) Store globale kunder: Disse er kendetegnet ved, at de selv ejer den last som 

bliver fragtet og det kan være alt fra elektronik, tøj, husholdningsartikler, møbler til 

biler, kemikaler og cigaretter. Af de helt store kunder kan nævnes Wal-Mart, Ikea, 

Nike, Adidas, Toyota, Sony mfl. Disse kunder afskiber store mængder last og 

forhandler typisk et års kontrakter med rederierne. Dvs. at når shippingraterne er 

forhandlet på plads vil de typisk forholde sig på samme niveau gennem hele 

perioden. Hertil bør det nævnes at det er normal kurtume indenfor shipping at 

rederierne forbeholder sig ret til at introducere General Rate Increases (GRI) eller 

Peak Season Surcharges (PSS) som er udtrykt ved en højere fragtrate når 

shippingmarkedet er stærkt. Det vil sige at alt afhængig af hvordan markedet er på 

det tidspunkt hvor forhandligen finder sted, vil købers forhandlingskraft være mere 

eller mindre gode. I det nuværende marked vurderes det at kunderne står 

forholdsvis stærkere end rederierne. Situationen vurderes dog ligeledes at bevæge 

sig imod en mere gunstig situation for shippingindustiren. 

 

2) Mindre kunder: På lige fod med de store kunder ejer de mindre kunder også 

typisk lasten som de vil have fragtet. Sammenlignet med de store kunder ligger 

forskellen i at kunden transporterer mindre last og at kontrakterne er kortere. Der 

variere det typisk fra en spot shipment til 2-3 måneders kontrakter. Dvs. at dette 

kundesegment er meget afhængig af det givne markedsniveau når kontrakten skal 

udfærdiges. Individuelt har de mindre kunder mindre forhandlingskraft men 

overordnet set vurderes det at de ligger på samme niveau som de store kunder 

eftersom andelen af små og store kunder på mange markeder optager den samme 

andel af skibet. 

 

3) Logistik/Freight Forwarders: Dette kundesegment består af virksomheder som er 

specialiseret i at fragte last på vegne af andre. De ejer med andre ord ikke lasten 

ligesom var tilfældet med de andre kundesegmenter. Af store spillere kan nævnes 

Kuhne & Nagel, Topocean, Apex, DHL, Damco osv. Freight Forwarders tegner 

kontrakter typisk på måneds- eller kvartalbasis og er selvsagt meget afhængig af det 

give marked. Forhandlingsmæssigt ligger de en smule stærkere end de andre 
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kundesegmenter idet de typisk har mere last og samarbejder med mange rederier på 

en gang. Freight Forwarders har ligeledes en dybdegående viden om shipping og 

følger markedet tæt hvilket sætter dem i en stærkere position sammenlignet med de 

andre kundesegmenter. Freight Forwarders minder meget om rederier på den måde 

de opererer og laver forretning på dog med den forskel at disse virksomheder ikke 

har den samme aktiv base i form af skibe osv. 

 

Typisk for kundesegment 1 og 3 er at de sjældent bruger mindre end en håndfuld 

rederier til at fragte deres last. En vigtig del af disse virksomheders risikostyring 

foregår ved risikospredningen på shippingdelen af deres værdikæde. Det gør at disse 

segmenter forholdsvis let kan skifte til andre rederier. Dette forudsætter at det 

alternative rederi er repræsenteret på det given marked og har mulighed for at bære 

lasten. 

 

På både Pacifc og Atlanten udgør de store kunde ca. 40 pct. af NOLs kundebase og 

ca. 30 pct udgøres af logistikvirksomheder. De resterede 30 pct. optages af de 

mindre kunder. På det europæiske marked er andelen af store kunder en anelse 

mindre og udgør ca. 30 pct. Forwardersegmentet udgør ca. 40 pct og de resterede er 

fordelt mellem de mindre kunder. 

 

For samtlige kundesegmenter gælder det at slutbrugeren i sidste ende afgør hvor 

meget, der er behov for at transportere. Når efterspørgslen på varer stiger så stiger 

efterspørgslen på transport og priserne presses op. Det modsatte er tilfældet når 

efterspørgsel falder. Det samfundsøkonomiske aspekt af denne efterspørgsel vil blive 

analyseret under økonomi i PESTEL modellen.  

6.1.3 Leverandørers forhandlingskraft 

Sammenligner man shippingindustrien med f.eks. det at bygge en computer er den 

kendetegnet ved at have forholdsvise få, men store leverandører. 

Forhandlingskraften for disse varierer meget i forhold til det generelle marked og 

mange af disse er ligeledes meget afhængige af shippingindustrien. Dette skaber et 

’hønen og ægget’ scenario. En af de primære leverandører til shippingindustrien er 

containerterminalerne. For at kunne få en container ombord på skibet og samme 

container af skibet igen er der brug for store kraner og terminaler udgør en vigtig del 

af værdikæden for shipping. Kigger vi nærmere på det amerikanske marked er 
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terminalindustrien kendt for høje priser og stor forhandligskraft på baggrund af de 

stærke fagforeninger. Dette sætter shippingselskaberne i en svær situation, når 

terminal kontrakter skal forhandles. Yderligere er der relativt få terminaler i nord 

amerika og endnu færre terminaler som kan håndtere store volumer. APL har her en 

væsentlig fordel i form af tilknytningen til APL terminals som især på det 

amerikanske marked er rigtig stærke. APL terminals har store og strategisk godt 

placeret terminaler som sætter APL i en bedre konkurrence situation end nogle af de 

andre rederier. APL er dog ikke det eneste shippingselskab som nyder godt af 

sådanne forretningsbånd, også A.P. Møller – Mærsk og andre er stærkt 

repræsenteret indenfor terminal industrien i både USA, Europa og Asien. På det 

asiatiske marked er mange af terminalerne placeret indenfor korte afstande hvilket 

alt andet lige nedsætter deres forhandlingskraft overfor rederierne eftersom 

rederierne forholdsvis ubesværet kan flytte deres operation fra en havn til en anden. 

Terminal industrien i asien er derfor også under tættere konkurrence, hvilket 

afspejler sig i en højere produktivitet (Løftet container pr. time) og lavere 

omkostninger (Pris pr. løftet container). Container terminalerne er dog meget 

afhængige af shippingindustrien, idet de har stor kapital investeret i aktiver og den 

alternative anvendelse af terminalerne er minimale. 

 

Bunker er som tidligere nævnt en vigtig del af shippingindustrien, og 

shippingindustrien er en vigtig del af bunkerindustrien. Shippingselskaberne aftager 

store mængder bunker fra diverse leverandører og er med til at sikre fast 

omsætning. Dette marked er mere eller mindre styret af det generelle oliemarked, 

hvor produktion og efterspørgsel styrer prisen. Indenfor containerfragt har 

rederierne flere muligheder på tværs af kontinenter når der skal tankes bunker. Ofte 

er schedulerne fastlagt på forhånd og rederierne kan lave kontrakter baseret på hvor 

i verden at priserne er lavest. Dette står i kontrast til f.eks. tank industrien hvor 

schedulen oftest først bliver kendt et par dage i forvejen. Dette stiller container 

rederierne i en umiddelbart bedre situation. Dog vurderes det at de reelle muligheder 

for at opnå mængderabatter hos leverandørerne er begrænset og at 

forhandlingskræften for begge parter bliver fastlagt mere eller mindre af det global 

marked. Man kunne dog forestille sig at i takt med at verden bevæger sig imod en 

mere olieeffektiv og alternativenergi scenarie at containerrederierne kommer til at 

stå stærkere. Olie priserne ramte et all-time high i midten af 2008 hvor brent olie 

var tæt på 150 usd for en tønde. En udvikling der kostede shippingselskaberne dyrt 
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og som samtidig havde indflydelse på den globale produktion af varer. I takt med 

finanskrisen og den faldende produktion og efterspørgsel på varer faldt olieprisen 

markant og nåede i starten af 2009 ca 40usd per tønde Brent olie. Prisudviklingen for 

brent olie kan ses nedenfor i figur 9. En dybere analyse af bunker effekten i forhold 

til NOLs profitabilitet er at finde under teknologi afsnittet i PESTEL modellen. 

  

Figur 9: Olie Priser (US$) Kilde: BP Statistics
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Udover shipping delen er den logistiske del af transporten fra A til B en vigtig faktor. 

I APLs tilfælde er de tilknyttet APL Logistics som skaber gode synergimuligheder. 

Dette er tilfældet for andre rederier også og den globale standard er at 

shippingselskaber, logistikselskaber og freightforwarder’s har tæt samarbejde og 

prisniveaut sættes af det givne marked. Dvs. at i et marked hvor efterspørgslen på 

containertransport er høj er leverandørernes forhandlingskraft lav og visa versa. I 

skrivende stund ser det ud til at markedet så småt er ved at vende, fra historisk høj 

leverandør forhandlingskraft til et mere normaliseret niveau. 

 

Også skibsleverandører udgør en vigtig del af shippingbranchen. Dette gælder både 

når nye skibe skal bestilles men også når brugte skibe skal i drydocking, hvilket 

foregår i skibsværfterne docks. Historisk set har shippingindustiren set en øget og 

massiv efterspørgsel på ny tonnage hvilket har presset priserne på nye skibe op. 

Ligeledes har den nuværende overkapacitet på markedet presset priserne ned og 

værfternes styrke er i øjeblikket meget lille. Verdens top 20 shippingselskaber havde 

i december 2009 godt 40 pct. af den eksisterende flåde kapacitet i ordre hos 

skibsværfterne (se figur 7). Dette kunne umiddelbart været et udtryk for et stærkt 

marked, men situationen er at disse er blevet forhandlet flere år tilbage og i det 

nuværende marked er nye ordre meget lave. Stål priserne har på samme niveau som 

oliepriserne fulgt den globale udvikling tæt. I midten af 2008 lå de europæiske 
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stålpriser tæt på index 500 (2000: index 100) og i forbindelse med krisen faldt de tre 

store stål markeder til index 200. Et niveau på højde med Januar 2005. 

Stålproduktionen har fulgt prisudviklingen og som et resultat af de faldende priser og 

faldende efterspørgsel gik den globale stål produktion tilbage med 25% i slutningen 

af 2008. Prisudviklingen og produktionen kan ses i figur 10. 

 

Figur 10: Stål Priser & Produktion Kilde: Global Insight
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Dette pris og produktionsniveau skaber øgede muligheder for skibsværfterne som i 

sidste ende kan give fordele til shippingselskaberne eller nye spillere. Det er med 

andre ord en nuværende situation som kan have negative konsekvenser for APL. 

6.1.4 Substituerende produkter 

APL sælger transport af en vare fra A til B som i teorien kan erstattes af hvilket som 

helst andet transportmiddel, det værende fly, lastbil eller tog. Det er dog ikke i alle 

tilfælde hvor shipping kan erstattes med f.eks. en lastbil. Den åbenlyse er transport 

hvor dør til dør landtransport ikke er mulig. Skal en kunde have transporteret et 

produkt fra Kina til USA er dette ikke muligt med hverken tog eller lastbil. Ligeledes 

kan det argumenteres hvorvidt det er hensigtsmæssigt at transportere over længere 

afstande, gennem flere lande med en lastbil. Det samme gælder selvfølgelig med 

omvendt fortegn for transport mellem to indlandspunkter, hvor shipping ikke er en 

reel mulighed. Idet kunden sjældent er beliggende side om side med 

containerterminalen er der oftest brug for yderligere indlandstransport og her spiller 

både toge og lastbiler en vigtig rolle. Det vurderes derfor at transport med både 

lastbil og tog skal kategoriseres som komplimenterende produkter, og ikke som et 

substituerende produkt til shipping. Dette gør sig gældende på det globale niveau 

men det kan ikke udelukkes at for enkelte niche produkter eller markeder at lastbil 

eller tog er at foretrække. Her kan f.eks. nævnes transport af dyr. 
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Shippingindustrien besidder store komparative fordele når distancen mellem A og B 

samt den fysiske mængde af produkter øges. Enhedsomkostningerne er signifikant 

lavere indenfor shipping industrien sammenlignet med hvilken som helst anden 

transportbranche. Containerskibe er simpelthen i stand til at transportere større 

mængder fragt billigere. Og det er på trods af de store omkostningsposter til både 

skibe, bunker og containere. Lavere omkostninger til shippingselskaberne betyder at 

de kan tilbyde billigere produkter til kunderne. Men billig transport er nødvendigvis 

ikke nok for alle kundesegmenter og for nogle produkter er shipping ikke det 

optimale alternativ. For produkter hvor transit tiden er vigtig kan shipping branchen 

ikke konkurrere med f.eks. flyindustrien. Produkter med en kort levetid som f.eks 

blomster er sjældent transporteret med skibe idet transit tiden er for lang og i de 

fleste tilfælde bruges flyindustrien. Ligeledes er det utrolig vigtigt at diverse 

modeartikler kan nå slutforbrugere hurtigst muligt og på sådanne markeder halter 

shippingindustrien også bagefter. Den hurtige transit tid er tæt forbundet med ekstra 

omkostninger. Ligeledes kan APL ikke konkurrere når det kommer til transport over 

korte distancer med små mængder fragt. Skal et stk. fjernsyn transporteres fra 

Hamburg til København er shipping alternativet ikke det oplagte valg. 

6.1.5 Konkurrence 

Med udgangspunkt i de primære markeder er den globale shipping industri 

kendetegnet ved perfekt konkurrence. Der er mange spillere på de forskellige 

markeder og markedsandelene variere fra marked til marked dog med mange af de 

store spillere på de fleste markeder. Figur 11 illustrere det amerikanske import 

marked i 2009 fra asien. Her ses det tydligt at markedsandele er spredt ud over 

mange spillere, med Evergreen og Mæersk som de helt store spillere. APL lå i 

slutningen af året på en 5 plads målt på importerede containere. Nedenstående top 

25 udgør 95% af alt import indtil USA og på det totale marked findes der mere end 

50 spillere. 
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Figur 11: US Import 2009 Kilde: Journal of Commerce
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Kigger vi nærmere på det amerikanske import marked, her illustreret for Atlanten og 

Pacific i figur 12. Fra 2007 til 2009 er det de samme 7 spillere som har været blandt 

de primærer aktører på begge markeder med en samlet markedsandel på 40 og 60 

pct. Den relative markedsandel er højere på det atlantiske marked i forhold til det 

over Stillehavet. De samme trends gør sig gældende på det store europæiske 

marked og det mindre latin amerikanske marked hvor en håndfuld store spillere 

dominere markedet men hvor mange rederier er aktive. 

 

Figur 12: US Import (Atlantic & Pacific) Kilde: Journal of Commerce
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I skarp kontrast til ovenstående markedskonkurrence er der indenfor 

shippingindustrien et hav af samarbejdsaftaler på tværs af selskaberne og på tværs 

af landegrænser. På stillehavsmarkedet operere 95 pct af shippingselskaberne 

sammen i ’Transpacific Stabilization Agreement’ (TSA) hvor også APL er medlem. 

Formålet er at opnå stabilitet på markedet mellem Asien og USA. Der er klare 

konkurrence retningslinier som skal overholdes til en hver tid og flere forskellige 

markedsrelaterede diskussioner finder sted. Yderligere er det normal forretningsgang 

at selskaberne arbejder sammen i såkaldte Slotcharter Agreements eller Vessel 

Sharing Agreements (VSA). Begge former for samarbejde bruges på markeder hvor 
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de enkelte rederier ikke kan opnå tilfredsstillende profitabilitet alene, endte på grund 

af mangel på last eller på grund af for omkostningstunge skibe. En slotcharter 

agreement er når et selskab køber plads på et andet selskabs skib. VSA er en endnu 

mere intergreret samarbejdesaftale hvor to eller flere parter tilbyder skibe til en pool 

hvorefter de i samlet flok vil være i stand til at betjene et givent marked. Disse 

aftaler er meget udbredte på alle de store trades. Ydermere kan nævnes diverse 

shippingalliance aftaler som flere selskaber er medlemmer af. APL er medlem af New 

World Alliance som regnes for at være den største på nuværende tidspunkt.  

 

Kigges der nærmere på konkurrencen i form af kapacitet er der I skrivende stund ca 

12 mio TEU på det globale marked. Et marked som tidligere har været præget af 

overkapitet som lagde et tungt pres på fragtraterne og som øgede konkurrencen 

mellem shippingselskaberne. I løbet af 2010 forventes det at yderligere 16 pct. 

sættes ind i det global marked og i 2011 er dette tal 11 pct. Det tyder på at den 

nuværende konkurrence intensitet fastholdes i form af kapacitet. Det skal dog 

inkluderes at industrien har set mange eksempler på annulerede skibsleveringer 

hvilket ikke er illustret i figur 13.  

 

Antal Skibe TEU Antal Skibe TEU Antal Skibe TEU Antal Skibe TEU Antal Skibe TEU Antal Skibe TEU
000-499 364            118.901         5                800             -            -              -            -          -            -          -            
500-999 807            600.198         55              46.193         8                7.207          -            -          -            -          -            
1000-1999 1.255         1.776.422      100            152.309       17              24.838         4                7.220       2                3.610       -            
2000-2999 718            1.821.918      43              109.005       17              44.687         6                16.320     2                5.246       -            
3000-3999 313            1.077.041      31              107.366       12              41.944         3                10.758     -            -          -            
4000-4999 518            2.270.353      76              332.828       51              226.058       31              133.500   5                22.252     -            
5000-5999 297            1.631.393      15              76.930         11              61.160         3                16.650     -            -          -            
6000-6999 192            1.250.227      33              214.204       14              92.054         3                19.550     4                27.864     -            
7000-7999 31              226.866         -            -              17              124.490       5                37.250     -            -          -            
over 8000 233            2.100.138      104            1.068.653    76              895.981       64              736.427   9                98.700     4                40.000   
Total 4.728         12.873.457   462            2.108.288   223            1.518.419   119            977.675  22              157.672  4                40.000  

Levering 2012 Levering 2013 Levering 2014
TEU

Figur 13: Verdens Flåde (December 2009)

I service Levering 2010 Levering 2011

 

 

Af den tilgængelige flåde nævnt ovenfor er næsten 10 pct. i øjeblikket lagt på land 

hvilket har mindsket konkurrenceintensiteten væsentligt. Gruden til dette er den 

manglede indtjening hos selskaberne og den manglende efterspørgsel af fragt. Den 

fremtidige konkurrence afhænger i høj grad af hvor hurtigt de oplagte skibe bliver 

sat i vandet igen. Det vurderes at denne risiko er nært forestående og indenfor 1-2 

år vil størstedelen af disse skibe igen være at finde på det globale marked. 
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TEU Antal Skibe (Egne) TEU Antal Skibe (Lejet) TEU Antal Skibe TEU

<=1000 61 31.476 138 74.910 199 106.386
1001-2500 50 76.290 142 248.160 192 324.450
2501-4999 32 122.033 111 349.467 143 471.500
>=5000 34 213.088 19 114.932 53 328.020
Total 177 442.887 410 787.469 587 1.230.356

% world fleet 3,40% 6,10% 9,50%

Figur 14: Oplagte Skibe (Januar 2010) Kilde: Lloyds MIU

 

 

Kigger vi isoleret på shippingindustrien er der i teorien tale om ét enkelt produkt, 

nemlig transport fra en havn til en anden. Der er dog stor fokus på at differentiere 

sin produktportefølje for at ramme sin målgruppe eller det generelle marked bedst 

muligt. Hertil er der forskellige konkurrence parametre som selskaberne kan udnytte. 

En af de primære konkurrence parametre er prisen. Det en given kunde skal betale 

for at komme fra A til B. Ligeledes kan der konkurreres på transit tider mellem A og 

B samt hvilke havne der bliver serviceret i en schedule. Ydermere spiller schedule 

reliability en vigtig rolle når selskaberne konkurrere. Det er vigtigt for de fleste 

virksomheder at transporten er stabil og at varerne ankommer til tiden. Ustabilitet 

og variationer kan skabe værdikæde problemer for kunden og øge omkostninger til 

f.eks. lagerbinding. Det vurderes at ovennævnte konkurrenceparametre ikke er 

differenceret væsentlig på det global marked. 

6.2 PESTEL Analyse 

Forudsætninger og kritik af PESTEL modellen kan findes i bilag 3. Ligeledes vil under 

samme bilag kunne findes en operationalisering af modellen. 

6.2.1 Politiske faktorer 

De internationale politiske overbevisninger spiller en stor rolle for den internationale 

handel og efterfølgende den globale shippingindustri. Politisk stabilitet nationalt samt 

internationalt kan fremme den internationale handel og skabe øget muligheder for 

vækst, hvorimod politisk ustabilitet eller handelsrestriktioner kan have den modsatte 

effekt. På den globale handelsscene arbejder diverse handelsorganisationer for en 

øget samhandel. Herfra kan nævnes WTO, OECD, UNCTAD, OPEC osv. Især WTO 

spiller en stor rolle i denne sammenhæng og har med Doha aftalen og 

handelsreglerne i GATT forsøgt at fremme international sammenhandel på tværs af 

landegrænser. WTO har mere end 150 medlemslande og tæller mange af de helt 

store lande såsom, Kina, USA og Tyskland. Rusland er som et af de få lande stadig 
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ikke medlem af WTO. WTO har haft stor indflydelse på shippingbranchen og især 

efter 2001 hvor Kina blev medlem steg fragt volumerne kraftigt hvilket selskaberne 

nød godt af. WTO og lignende handelsliberale virksomheder er af stor betydning for 

APL det vurderes at disse især i krisetider er med til at opretteholde den 

internationale handel. 

 

Modsætningen til international frihandel er protektionisme og handelsbarriere hvilket 

specielt i krisetider kan skabe øget ustabilitet for rederierne. Ofte er toldbarrierer og 

tariffer et værktøj stater bruger til at beskytte de nationale interesser og 

besværligøre den internationale import. Mange lande bruger dog ligeledes eksport 

incentimenter i form af skattefordele på eksport handel. Typisk ses protektionisme i 

lande med store handelsunderskud, men i krisetider er fænomenet udbredt til alle 

verdens lande. Det vurderes at protektionisme og handelsbarriere i høj grad udgør  

en væsentlig risikofaktor for APL og de andre rederier. I slutningen af 2009 

rapporterede WTO om 53 nye protektioniske tiltag globalt. GTA rapporterede dog i 

samme periode om 95 tiltag med yderligere 130 med planlagt implementering. Det 

skal dog her tages i betragtning at niveauet ikke overstiger antallet af historiske 

tiltag i forbindelse med tidligere krisetider. Ydermere vurderes det af GTA at 90 pct. 

af internationale handel et eller andet niveau er berørt af enten toldbarriere, 

protektionisme eller generelle handelsbarriere. Ifølge WTO faldt den internationale 

handel 10 pct. i 2009 og de international investeringer faldt mellem 30-40 pct. 

Nedenfor kan ses det antal handelsrestriktioner som er udsendt imod 5 af de store 

lande og de primære varer som disse omhandler. 

 

Figur 15: Protektionisme Kilde: Global Trade Alert
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I samme stil som protektionisme lider shippingindustrien af en speciel form for 

restriktioner. Dette er kendetaget ved såkaldt Carbotage. Dette er et udtryk for de 

regler enkelte lande har indført for at favoritisere de nationale shipping selskaber. Af 

de væsentlige regler kan nævnes Merchant Marine Act som indbefatter at kun skibe 

som er under amerikansk operation, med amerikansk flag og er bygget i USA må 

laste/aflaste fragt fra en amerikansk havn til en anden. Den samme lovgivning er at 

finde i Kina hvor al intra kina befragtning er forbeholdt kinesiske rederier. Dette 

stiller selvfølgelig øget krav til APL og andre rederier og gør konkurrencen sværere 

på disse markeder overfor de lokale rederier. Begrænsningen på det lokale marked 

har indvirkning på branchen, men dette er kun minimalt iforhold til et scenarie hvor 

Kina eller USA sætter restriktioner på deres international befragtningsruter. I dette 

tilfælde ville det have en kæmpe negativ indflydelse på APL og mange andre 

rederier. Dette scenarie vurderes dog ikke som en reel risiko på markedet.  

 

Pengekurspolitikken de forskellige lande fører er endnnu en vigtig faktor overfor 

shippingindustrien. De store lande såsom USA, Kina og det europæiske samfund har 

selvsagt en større betydning idet de eksportere og importere største delen af de 

transporterede varer, men også mindre lande har en væsentlig indvirkning. En 

traditionel ekspansiv pengepolitik vil kunne øge væksten i et land og øge muligheden 

for international handel hvorimod en kontraktiv pengepolitk kan resultere i det 

modsatte. Rentesænkninger, skattelettelser og øget offentligt forbrug er tre typiske 

værktøjer som kan benyttes i en stat for at øge væksten. Det resulterer i at 

slutforbrugere får større rådighedsbeløb og dermed oftest efterspørger flere varer. 

Valutakurs politikken er et yderligere meget diskuteret emne og en faktor som har 

stor indflydelse på shippingbranchen. Det har ofte været diskuteret hvorvidt Kina 

tidligere har holdt den kinesiske renmembi på et kunstigt lavt niveau i forsøget på at 

øge eksporten. Jo stærkere en valuta er, jo dyrere er det at importere varer fra det 

pågældende land. Dette skal selvfølgelig ses på et globalt niveau, eftersom en 

styrkelse af én valuta vil medføre forringelse overfor en anden valuta. Indenfor 

shippingbranchen er det defor nødvendigt yderligere at se på om det givne land er 

nettoimportør eller nettoeksportør. Hvis et land med en relativ stor andel af eksport 

ser en forringelse af deres valuta vil det alt andet lige have en positiv effekt på 

transportaktiviteten for rederierne. Det andet vil være tilfældet hvis landet er 

nettoimportør. Der er i skrivende stund en hed diskussion om den amerikanske 

dollar, euroen og situationen i Grækenland. Alt afhængig af hvordan denne situation 
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udspilles og hvordan dollaren bevæger sig vil det have indflydelse på shipping 

industrien. Nedenfor er illustreret hvilke faktorer der spiller ind overfor dollaren og 

hvorvidt en styrkelse eller forringelse er i sigte5. 

 

Figur 16: USD Kilde: Børsen

Argumenter for en højere dollar Argumenter for en svagere dollar
- USA's økonomi er hurtigt på vej frem - De store amerikanske statsunderskud
- Federal Reserve hæver renten før ECB - Underskuddet på betalingsbalancen
- Den europæiske økonomi er svag - Amerikansk økonomi langt svarere end nøgletallene viser
- Den europæiske gældskrise og Grækenland - ECB hæver renten før Federal Reserve
- Ny finansiel uro - Kina reducerer andelen af dollar i valutareserven  

 

Det vurderes at de pengepolitiske bevæggrunde har lidt under den finansielle krise 

og at dette har sat shippingindustrien i en sværere situation end tidligere. Det 

vurderes dog at i takt med den finansielle verden er på vej tilbage til mere positive 

tider øges det politiske tiltag og shippingbranchen vil nyde godt af dette. 

6.2.2 Økonomiske faktorer 

Som tidligere nævnt er den globale shippingindustri stærkt påvirket af den 

makroøkonomiske udvikling i verdens lande og er i høj grad følsom overfor høj og 

lav konjunkturer. Industrien har i slutningen af 1990’erne og starten af det 21. 

århundrede oplevet massive vækstrater på baggrund af det stærke globale marked 

og industrien har set industrivækst på et niveau over den globale vækst. En general 

stigning i BNP eller indkomst påvirker efterspørgselen efter nye varer positivt hvilket 

betyder øget efterspørgsel efter transport. Øget offentlige udgifter i form af 

investeringer i øget arbejdskraft kan øge importen af varer og dermed lede til rate 

stigninger. En stigning i BNP kan ligeledes medføre et øget forbrug af olie og en 

tilsvarende stigning af prisen baseret på udbud og efterspørgsel. Oliepris stigninger 

vil typisk medføre dyrere varer hvilket betyder lavere forbrug og lavere 

efterspørgsel. Stigning i BNP medfører yderligere en stigning i råvarer priser hvilket 

yderligere kan lede til inflation. En stigning i BNP og en øgede indkomst vil medføre 

en stigning i renten hvilket påvirker efterspørgselen efter penge. Rentestigninger vil 

gøre det attraktivt for omverden at investere i et givent land og dermed føre til en 

stigning i valutakursen hvilket kan lede til en forringelse i konkurrence evnen og et 

fald i eksporten. Shippingindustrien er med andre ord følsom overfor den globale 

økonomi og meget afhængig af den generelle vækst. En ændring af én faktor kan 

medføre en dominoeffekt på andre faktorer som alle påvirker industrien, enten 

                                          
5 Børsen, 22 Feb 2010 – Nr. 36 side 16 
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positivt eller negativt. I skrivende stund vurderes det at verden er på vej tilbage 

efter den finansielle krise som har haft en yderst negativ effekt på den globale 

shippingsindustri. Det globale vækst niveau og samhandel er endnu ikke på samme 

niveau som vi oplevede før den finansielle krise men er klart forbedret hvis man 

sammenligner med perioden lige efter Lehman Brothers krakket. Historik set har 

USA været den primære økonomi og været en udslagsgivende kraft for det global 

marked og containerbranchen. Siden er både Europa og især Kina kommet rigtig 

godt med hvilket gør USA til en mindre kritisk faktor. Også andre mindre lande er 

begyndt at eksportere/importere i større grad hvilket ligeledes har en positiv effekt 

på industrien. Mange globale nøgletal bliver dagligt brugt til at tage temparaturen på 

den globale økonomi. En gruppe af nøgletal har hitorisk set været mere udbredt end 

andre og disse kan findes i artiklen i fodnoten6. Det kritiske spørgsmål er hvor hurtigt 

Europa og USA kan få sat gang i hjulene og genoprette deres massive import fra 

asien. Det vurderes at Europe i øjeblikket, på trods af situationen i Grækenland, står 

stærkere end USA. Ligeledes vurderes det at Kina står stærkt og bidrager positivt til 

den generelle shipping industri med deres massive eksport og produktion. 

6.2.3 Sociokulturelle faktorer 

APL befinder sig i en industri som er påvirket af mange forskellige kulturer, 

kundesegmenter, partnere, regler osv. hvilket gør det til en yderst kompleks industri. 

Det lokale kendskab til reguleringer og restriktioner gør det nødvendigt at have 

lokale ressourcer beskæftiget i virksomheden. APL har i deres kontorer verden rundt 

ansat folk fra mere end 100 lande hvilket stiller krav til den måde de laver 

forretning. Forskellige lande har forskellige kulturer og forskellige regelsæt som 

forventes overholdt. Dette kan være reel lovgivning eller mere bløde værdier som 

det er nødvendigt at være bekendt med hvis man skal opnå succes i et givent 

marked. Det er vigtigt at management teamet er bekendt med de bløde værdier i 

den lokale organisation og at tillid og respekt er opbygget i de forskellige lag i 

organisationen. Det er ligeledes vigtigt at management forstår de kulturelle 

forskellige mellem forskellige folkeslag og at lederne er i stand til at ’læse’ de 

ansattes kropsprog. Opførelsesmønstre som opfattes normalt i ét land kan opfattes 

unormalt i et andet land. Denne forståelse er vigtig i bestræbelserne på at få 

organisationen til at fungere optimalt. Dette udskiller sig dog ikke fra den resterende 

del af branchen og det vurderes at APL hverken er bedre eller værre stillet end 

                                          
6 http://borsen.dk/investor/nyhed/178206/ 
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konkurrenterne. Dog skal det nævnes at APL vurderes at stå stærkt på det asiatiske 

eftersom de har været på markedet i en længere periode og eftersom en stor del af 

deres forretning foregår med hovedsæde i Singapore. 

 

Shippingindustrien har en bred markedseksponering i form af mange forskellige 

varer og mange forskellige markeder. Nedenfor er illustreret et udsnit af APLs 

markedseksponering på det amerikanske importmarked fra asien. Den viser TOP10 

import volumener baseret på varesegmentering og viser et klart billede af en bred 

eksponering. Nedenstående top10 varer udgør ca 60 pct. af APLs totale import fra 

asien til USA og indeholder en yderligere diversificeret kundeportefølje. Ligeledes kan 

det ses at APL er eksponeret overfor mange import lande i asien og ud af top9 (eksl. 

Kina) udgør hvert land ca. 5 pct. af den amerikanske import. APL er med andre ord 

involveret i forretning på tværs af mange lande, mange varer segmenter og endnu 

flere kundegrupper. Dvs. at APL er yderst veldiversificeret og er fra et 

porteføljesynspunkt eksponeret primært for den systematiske markedsrisiko. Det 

vurderes at den usystematiske risiko er minimal, dog påvirket af den forholdsvise 

store eksposure overfor det kinesiske og amerikanske marked.  

 

Figur 17: APL Kunde og Markedsanalyse Kilde: Journal of Commerce
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APLs primærer konkurrenter befinder sig i samme situation som APL og ingen af 

disse har formået at differentiere sig signifikant indenfor specifikke kunde- varer- 

markedssegmenter. 

 

Den globale demografi af verdenslande har alt andet lige en stor indflydelse på 

shippingindustrien og en øget befolkningstilvækst vil føre til en stærkere 

efterspørgsel efter varer og tilsvarende en stigning i efterspørgsel efter transport. 
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6.2.4 Teknologiske faktorer 

APL samt deres konkurrenter er yderst afhængige af olie i form af bunker hvilket 

samtidig udgør en stor del af industriens omkostninger. Det er blevet et 

samfundsmæssig ’krav’ at virksomhederne optimere deres energiforbrug men i høj 

grad også et krav fra aktionærernes side om at bundlinje resultatet bliver optimeret 

på baggrund af lavere enhedsomkostninger. Til dette har APL og shippingselskaberne 

forskellige muligheder. 

 

En mulighed som er set indenfor industrien er de stordriftsfordele som 

virksomhederne kan opnå ved at operere større skibe på deres trade. Dette gør det 

muligt at flytte flere containerne på samme tid, til en marginal omkostning som ikke 

overstiger den marginale indtjening. Især Mærsk Line har været pionere indenfor for 

dette område b.la. med introduktionen af Emma Mærsk. I figuren til højre nedenfor 

kan det ses at profitmarginen er højere for 7.000 TEU skibe sammenlignet med 

3.000 TEU skibe7. Dette er baseret på den signifikante stigning i omsætningen et 

større containerskib tillader, som overstiger de ekstra omkostninger til bunker og T/C 

hire. Af den totale APL flåde udgør 7.000TEU+ skibe kun 4 pct. hvilket resultere i 

dyrere enhedsomkostninger og gør dem mindre konkurrencedygtige. Der ligger med 

andre ord et stort uudnyttiget potentiale i stordriftsfordele for APL som ville kunne 

øge det profitmargin væsentligt. Yderligere til stordriftsfordele bliver der indenfor 

shippingbranchen forsket og investeret meget kapital i optimering af olieforbrug. 

Dette relatere til alt fra main engine optimering som medføre lavere olieforbrug med 

den samme ydelse, til specificeret maling og vedligeholdelse af skibsskroget i 

forsøget på at mindske vandmodstand og alie mængde. Mange af disse initiativer er 

på et testning stadie, men det vurderes som en kritisk faktor for APL at følge 

markedsudviklingen.  

                                          
7 Udregninger findes i bilag 5. Disse inkludere kun T/C hire og Bunker omkostninger. 
Omkostninger til Shippingports, Terminaler, Reefer osv er holdt konstante i alle 
udregninger. 
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Figur 18: Bunker forbrug (ton/dag) & Profit Kilde: Egen tilvirkning
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Ovenfor til venstre ses bunker forbruget for containerskibe på henholdsvis 3.000 og 

7.000 TEU. Her kan det ses at forbruget stiger eksposionelt med farten, så en 

stigning fra 12-13 knob vil resultere i en lavere marginal omkostning end en stigning 

fra 20-21 knob. Dvs. at den ekstra besparelse i tid som man kan opnå ved at øge 

farten vil blive udlignet i form af højere omkostninger. En signifikant 

bunkerbesparelse vil kunne opnås ved at sænke farten på en given trade. F.eks. kan 

det i figuren til højre ovenfor ses at for et 3.000 TEU skib vil indtjeningen gå fra ca 5 

mio USD ved en fart på 22 knob til en indtjening på ca 13 mio USD ved en fart på 

11,5 knob. Her er dog ikke inkluderet den kommerciale negative effekt det vil have 

overfor kunden hvis transit tiden bliver nedsat på baggrund af kun 50 pct fart. Det 

interresante her er dog at de store besparelser i bunkerforbrug kan retfærdiggøre 

indsættelsen af et ekstra skib, hvilket kan medføre store besparelse uden at justere 

transit tiden signifikant for kunden og stadig opretholde en ugentlig afgang. APL er 

sammen med størestedelen begyndt disse slow steaming produkter for at nedbringe 

omkostnigner. Det vurderes dog ikke at APL på nogen måde er længere en f.eks. 

konkurrenter såsom CMA, MSC og Mærsk Line. Det vurderes at APL har potentiale 

som endnu ikke er udnyttet og det vurderes kritisk at APL ikke taber markedsandele 

på baggrund af dette. 

6.2.5 Miljømæssige faktorer 

I skrivende stund er debatten om miljøet mere udbredt end nogensinde og 

shippingbranchen har i den forbindelse ikke formået at undvige de kritiske spørgsmål 

og bliver hver dag draget til ansvar for deres handlinger. Containershipping branchen 

bidrager i dag med en stor mængde Co2 til det globale problem. På globalt niveau 
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vurderes det at shippingindustrigen udleder ca 4 pct af den totale Co2 udlejning8. 

Dette er uden tvivl en stor mængde Co2 men sammenlignet med andre 

transportindustrier er shipping klart den mest miljørigtige form for transport. De 4 

pct udledning af Co2 skal altså ses i den sammenhæng at shipping industrien 

transportere ca 90 pct af alt godsfragt9.  På basis af dette har shippingindustrien en 

klar konkurrencemæssig fordel sammenlignet med transport via lastbil, tog osv.  

 

NOL og de andre rederier arbejder intensivt på at finde konkrete tekniske løsninger 

der kan bidrage positivt til miljøet og samtidig til bundlinen. Der investeres store 

summer i udvikling og der forskes i samarbejde med blandt andet universiteter og 

andre institutioner. Ligeledes arbejdes der på at lave et miljøregelsæt for skibsfarten 

og FN's søfartsorganisation IMO er ved at lægge sidstefærdigøre et design indeks for 

nye skibe. Ligeledes arbejdes der i øjeblikket på et markedsbaseret instrument 

(kvoter på CO2 eller afgifter på skibsbrændstof) samt reduktionsmuligheder gennem 

operationelle tiltag. Disse initiativer samt COP15 i København har været store 

drivkrafter for de miljømæssige krav som er blevet påført shippingindustrien. IMO 

arbejder i øjeblikket på en Ship Efficiency Management Plan hvis primære fokus er 

på den eksiterede verdensflåde og ikke kun nye skibe. Målet er et tiltag som er 

anvendelige på alle de skibe som sejler på verdenshavene i dag. NOL operere en del 

skibe med mere end 10-20 år på bagen og dette vil i høj grad være tiltag som har 

indflydelse på NOL. I samme stil med de globale initiativer ses også lokale initiativer 

iværksat for at skåne miljøet mest muligt. Her kan nævnes en række havne, bla. de 

havne i Californien hvor skibe ikke kan anløbe terminalerne vha bunker men kun low 

sulfur brændstof. NOL har store aktiviteter i bla Los Angeles og tiltag som disse 

koster NOL ekstra omkostnigner i brændstof. 

6.2.6 Lovgivningsmæssige faktorer  

Shippingindustrien er blandt de mest regulerede industrier på det globaleplan og som 

et resultat heraf var industrien foreløber i forbindelse med at indføre 

sikkerhedsstandarder. Shippingindustrien berører det internationale marked og 

utallige lande og restriktioner har indflydese.  Indenfor navigation, kompetencer, 

skibe, markedspraksis osv kommer der jævnligt flere og flere tiltag. Af de store 

lovmæssige indgreb kan nævnes ophævelsen af shippingalliancer på europaservicen. 

                                          
8 Børsen d. 1. oktober 2008, ”Pessimisme op til søfartens klimamøde” 
9 http://www.shipowners.dk/politik/miljoeogklima/ 
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Et tiltag som liberaliserede traden væsentligt og satte en stoppe for mange af de 

samarbejdesmuligeder rederierne havde. Mange af de globale reguleringer har en 

positiv indflydelse på den globale samhandel, hvor tilfældet oftest er modsat med 

nationale reguleringer. Af de væsentlige lovmæssige reguleringer bør også nævnes 

skatteespektet. I de fleste lande er shippingselskaber underlagt 

tonnagebeskatningsregler hvilket indebærer beskatning af flådes størrelse og ikke 

transporteret last eller indtjening. Det lovmæssige asspekt vurderes at være ens for 

de fleste shipping selskaber i branchen såvel som det er tilfældet for NOL.  

6.3 SWOT-Analyse 

Forudsætninger og kritik af SWOT modellen kan findes i bilag 4. Ligeledes vil under 

samme bilag kunne findes en operationalisering af modellen. 

 

Nedenstående SWOT analyse er lavet på baggrund af PFF og PESTEL analysen. 

Modellen opsumerere de kritiske faktorer som har indflydelse på NOL og den 

fremtidige indtjening. Det vuderes at NOL befinder sig i en stærk position på det 

asiatiske marked med mange års erfaring og gode relationer. Det singaporisanke 

ejerskab er ligeledes en vigtig stabilisator og deres terminal operation i USA vurderes 

yderst stærk. På den negative side ses en stor eksposure over det asiatisk og 

amerikanske marked og ligeledes vurderes at NOLs kostbase ikke er kompetitiv. 

Flåden er forholdsvis gammel og ligeledes bestående af relative små skibe. Af de 

store muligheder vurderes det at bunker hedging eller faldende olie priser spiller en 

stor rolle. Også stålpriser og skibspriser opbygger gode muligheder for APL i 

bestræbelserne på en lavere kostbase. Modsat spille overkapacitet i markedet som 

den forsat økonomisk krise en vigtig rolle for APLs fremtid.  

Figur 19: SWOT Analyse Kilde: Egen tilvirkning
Stærke Sider Svage Sider

- Nøgle terminal faciliteter i USA - Stor eksposure for USA og Asien
- Singaporiansk Ejerskab af 68% - Høj kostbase
- Medlem af New World Alliance / TSA - Lav andel af langtidskontrakter
- Kinesisk repræsentation - Gammel flåde
- Kunde differentiering - Flåde bestående af relativt 'små' skibe
- Leasing andel af Flåden

Muligheder Trusler
- Økonomisk optur - Forsat økonomisk krise
- Bunker hedging eller falden priser - Stor markedsekposure fra USA og Asien
- Faldende stål priser - Overkapacitet i markedet
- Nye markeder - Olie- og stål pristigninger
- Billige skibe i markedet - Protektionisme

- Nye konkurrenter  
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Den foregående analyse vil danne udgangspunkt for den efterfølgende 

markedsanalyse hvor fokus er på identifikation af de kritiske faktorer for succes i 

shippingbranchen. 

6.4 Strategisk Analyse – Delkonklusion 

NOL opererer i en industri hvor konkurrencesituationen er påvirket af mange 

forskellige faktorer med forskellig vægtning. Det er tydeligt at se at den globale 

afmatning har sat sine klare spor de seneste par år og at NOLs indtjening har lidt 

under dette. Denne udvikling har åbnet op for nye spillere på det globale 

shippingmarked hvilket har været drevet primært af de billigere skibspriser. 

Industrien har været vidne til en lavere efterspørgsel hos alle kundesegmenter, på 

tværs af markeder, hvilket dog vurderes at være ens for de fleste shippingselskaber 

og ikke kun for NOL. Leverandørene til shippingindustrien har ligeledes været 

påvirket af krisen. Det vurderes at shippingselskaberne står stærkt overfor deres 

leverandører specielt når det kommer til skibsværfterne og i skrivende stund kan 

skibe handles til lave priser. Skibsfragtindustrien nyder godt af de stordriftsfordele 

som de store skibe kan bidrage med og rent miljømæssigt er der tog, lastbil og fly 

transporten ovenlegen. De tre store markeder er i øjeblikket presset rent 

konkurrencemæssigt hvilket er afspejlet i fragtrater og oplagte skibe. Markedet over 

Altanten vurderes en anelse stærkere end Europa og Pacific og den økonomiske 

udvikling i bla. USA bliver utrolig vigtig for fremtiden. 

 

I omverden er industrien påvirket kraftigt at bla. WTO som har bidraget positivt 

overfor udviklingen i handelsbarrierer og kvoter. Det vurderes at netop WTO historisk 

har spillet en primær rolle overfor shippingselskaberne og at WTO ligeledes vil gøre 

det i fremtiden. Den amerikanske økonomi er hårdt ramt hvilket har stor indflydelse 

på NOL og den mængde last der bliver efterspurgt på de store markeder. Den 

Kinesiske økonomi vurderes forholdsvis stærk og det vurderes ligeledes at Kina vil 

forsætte væksten i eksport. Større skibe samt lavere fart vurderes til at være kritiske 

omkostningsparametre som NOL skal fokusere på i fremtiden.  

 

Det vurderes at NOL står stærkt med deres nøgleterminaler i USA. Terminaler som 

gør det billigere for NOL at operere det store amerikanske marked samtidig med at 

det giver en øget fleksibilitet. Ligeledes vurderes det at det Singaporianske ejerskab 

stiller NOL i en stærk situation på markedet hvilket giver dem nogle gode muligheder 
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rent økonomisk. Medlemskabet af bla. TSA og New World Alliance er stærke sider 

som stiller NOL yderligere stærkt på det global og amerikanske marked. Det er 

tydeligt at NOL er yderest eksponeret overfor USA og den Kinesiske stat. Udsving i 

disse økonomier og efterfølgende i efterspørgslen efter transport er en reel 

risikofaktor for NOL. NOLs flåde består a forholdsvis små og ældre skibe hvilket øger 

deres kostbase og behovet for nybygninger er stigende. Det vurderes at en 

forsættelse af den økonomiske krise samt handelsprotektive iniviativer udgør en stor 

trussel for NOL og de andre rederier. Ligeledes vurderes det at skibskapaciteten på 

markedet spiller en stor rolle og kan være med til at presse priserne ned. De lave 

priser på skibe har medført yderligere trusler i form af nye konkurrenter men 

ligeledes åbnet dørene for nye forholdsvis billigere investeringersmuligheder.  

7. Markedsanalyse 

I det efterfølgende analyseres container fragtraterne på de primærere markeder og 

indflydelsen på NOLs aktiekurs. Denne del af analysen forudsætter at en 

aktiestigning er et udtryk for merværdiskabelse i NOL. Som en del af analysen kan 

der i bilag 6 findes korrelationsmatricer for de respektive fragtrater og aktiekursen.  

7.1 Europa 

NOLs er en af de store spillere på markedet fra Asien til Europa, og Europe til Asien. 

Kigges der nærmere på det globale transport flow ses det tydeligt at den vestgående 

trade  (Asien – EUR) er klart den støreste. Det samme er tilfældet for NOL som 

transportere flere container vestgående. Dette skyldes især den kraftige vækst og 

eksport fra Kina samtidig med den stigende købe kraft i Euro området. Europa traden 

huser i skrivende stund den støreste andel af den globale skibsflåde og det er også 

her de helt største containerskibe operere. Denne trade er et godt benchmark for 

den globale industri og ofte er de vestgående europa rater et udtryk for temparturen 

på det global marked.  
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Figur 20: NOL Aktie Kurs vs. Asi/Eur Fragt Rater Kilde: Containerlization 
International/Bloomberg
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Følges udviklingen på de vestgående Europa spot rater ses der en klar stigning fra år 

2002 hvor niveauet lå på ca. 1000usd/teu. Fra 2002 til 2005 ses en solid stigning 

optil Q1 hvor raterne toppede ved 1800usd/teu. Den efterfølgende periode viste et 

20% fald indtil midt 2006 hvorefter raterne steg utrolig hurtigt og i slutningen af 

2007 nåede de vestgående spot rater et niveau på 2100usd/teu. Siden de toppede i 

2007/2008 er de faldet med godt 60%. Dette har været et klart udtryk for det 

globale marked og efter raterne ramte bunden midt 2009 har NOL endelig set de 

første positive tegn på denne trade. Det østgående marked er det man i fagsprog 

kalder for backhaul hvilket vil sige at der flyttes færre container end på headhaul 

retningen. Da plads ofte ikke er en restriktion østgående, og da denne retning 

bruges til at positionere tomme containere udtil asien er spotrater signifikant lavere 

end de vestgående rater. Rater pr teu har set et længere fald fra 1996 op igennem 

2000 og i 2002 nåede de ca 600usd/teu. Efterfølgende lå de på et stabilt niveau og 

ligesom de vestgående rater peakede de ligeledes inden den finansielle krise satte 

ind. Holdes disse spotrater op imod NOL kursen kan der til en vis grad spores en 

korrelation. J.f bilag 6 er de vestgående rater 65% korrelede med aktiekursen, 

hvilket vil sige at kurser er stærkt påvirket af hvordan det europæiske marked 

udvikler sig. De østgående rater har en 7% negativ korrelation. Dette vurderes 

korrekt eftersom den østgående retning ikke spiller en signifikant rolle på markedet, 

hverken generelt eller for NOL isoleret set. 

7.2 Pacific 

Traden fra Asien til USA, og fra USA til Asien kaldes indenfor shipping industrien for 

Pacific trade. På samme niveau som Europe traden er eksport fra asien kendetegnet 

som headhaul. Dvs at transport efterspørgslen er større til USA sammenlignet med til 

asien hvilket gælder indenfor den generelle industri men også specifikt for NOL. 
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Figur 21: NOL Aktie Kurs vs. Asi/US Fragt Rater Kilde: Containerlization 
International/Bloomberg
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Spotraterne har været en del mere volitile sammenlignet med europa traden og 

østgående så industrien i 2000 spotrater på over 2200usd/teu. Efterfølgende var der 

et markant fald på godt 30% og raterne nåede bunden midt 2002 på ca 

1500usd/teu. Pacific traden har ligeledes været stærkt påvirket af krisen og 

spotraterne har ikke været lavere end de er nu siden før 1996. Kigger vi nærmere på 

de vestgående spotrater er billedet meget lig det af europa traden. Den 

overskyggende headhaul trade er 23% korreleret med NOLs aktiekurs og backhaul er 

34% negativt korreleret. Dvs at stillehavsmarkedet umiddelbart har en mindre 

indflydelse på NOLs aktiekurs end det europæiske marked har. 

7.3 Atlanten 

Atlanten trade forbinder USA med Europa og denne diffrentiere sig en anelse fra de 

to tidligere analyseret trades. Mellem disse kontinenter er efterspørgsel nogenlunde 

lige stor hvilket gør at der ikke er en desideret headhaul som driver markedet. På 

denne trade er efterspørgselen lige stor fra begge sider og derfor er rate niveauet 

tæt forbundet. Det har dog ikke altid været tilfældet. Går vi tilbage i tiden var USA til 

Europa en anelse mere efterspurgt end Europa til USA. 
Kilde: Containerlization 

International/BloombergFigur 22: NOL Aktie Kurs vs. US/Eur Fragt Rater 
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Spotraterne østgående ramte bunden i midten af 2003 med 800 usd/teu og i 1999 

vestgående med 1050 usd/teu. Østgående har raterne fulgt de andre markeder dog 

ser det ud som om der har været en vis forsinkelse i markedet og sammenlignes 

raterne med aktiekursen se der er kraftig stigning i disse efter det kraftige fald i 

kursen og det globale marked i 2008. Østgående er spotraterne negativt korrelerede 

med aktiekursen men på den vestgående trade er korreletionen 67% hvilket må 

siges at være signifikant. Det vurderes at NOLs massive investeringer i det 

amerikanske i form af terminaler, logistik og skibe spiller en væsentlig rolle i denne 

sammenhæng. NOL har større eksponering overfor udsving i den amerikanske 

økonomi end nogle af de andre lande og udsvig i spotrater vil derfor have stærk 

indflydelse på aktiekursen. 

 

Baseret på de to mest korrelerede markeder; Europa – USA og Asien – Europa vil der 

i det efterfølgende blive identificeret de mest kritiske eksterne faktorer som har 

signifikant indflydelse på fragtraterne.  

7.4 Kritiske faktorer 

Analysen af de kritiske faktorer tager udgangspunkt i en række eksterne elementer 

som vurderes at have indflydelse på fragtragterne. Dette gøres for at finde frem til 

de kritiske faktorer og vil ligeledes blive brugt i forbindelse med den fremtidige 

vurdering af NOL. Analysen er bygget op om korrelationsudregniger som kan findes 

under bilag 7. Følgende faktorer er blevet anlyseret for begge markeder: T/C Hire, 

Nybygningspriser, Stålpriser, Oliepriser, Valutakurser, Renteniveau, kapacitet og 

BNP. 

 

Overfor fragtraterne på både europa og USA markedet er nybygningspriserne mest 

korreleret med henholdsvis 84 og 59 pct. Nybygningspriserne er dog juseret priser i 

den forstand at i perioder hvor ingen nybygnigssalg er registreret er niveauet fra den 

forgående periode blevet anvendt. Det resultere i en mere stabil prisudvikling 

eftersom denne er holdt konstant i forskellige perioder og det vurderes derfor ikke 

hensigtmæssigt at katagorisere disse priser som værende kritiske baseret på denne 

analyse. Kapacitet er på begge markeder den næstmest korreleret med henholdvis 

70 og 58 pct. Dvs at mængende af kapacitet på container markedet er yderst vigtig 

overfor prisniveauet på de to primærer markeder. Nedenfor er vist de kritiske 
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faktorer baseret på en 50/50 vægtning mellem Europa og USA markedet, hvor tallet 

i () viser den vægtede korrelation: 

 

Kapacitet (64 pct.) 

BNP (43 pct.) 

Stålpriser (42 pct.) 

Oliepriser (36 pct.) 

Renteniveau (23 pct.) 

USD/EUR (- 5 pct.) 

Nybygningspriser (72 pct.) 

T/C Hire (50 pct.) Ekskluderet på samme baggrund som nybygningspriser. 

 

Det kan ses at kapacitet, BNP, Stål og olie har signifikant indflydelse på fragtraterne 

og disse er kritiske for NOLs indtjening. Dvs det er utroligt vigtigt for NOL at 

kapaciteten ikke overstiger efterspørgselen I markedet. Som nævnt tidligere er ca 10 

pct af den globale flåde lagt på land og effekten af at putte dem tilbage I markedet 

udgør en stor risiko overfor NOL. Den økonomiske udvikling er ligeledes kritisk for 

NOL og en forsættelse af den global krise udgør en risiko for indtjeningen I 

shippingbranchen. Yderligere spiller stålpriserne er vigtig rolle når det kommer til 

profit for NOL. De stigende fragtrater skal ses I sammenhæng med de relativt øgede 

omkostninger til T/C eller nybygnigner. På samme niveau er olie kritisk for 

indtjeningen eftersom de øgede omkostninger bliver taget fra bundlinjen. Yderligere 

kan det ses at renteniveauet også har indflydelse på fragtraterne, dog vurderes det 

ikke som en kritisk faktor. Renteniveauet er negativt korreleret hvilket giver god 

mening. Eftersom renembi’en og USD er i fastkurs er analysen baseret på USD alene 

overfor Euro’en. 

8 Historisk Regnskabsanalyse 

For bedre at kunne estimere den fremtidige udvikling af de finansielle værdidrivere 

for NOL vil de historiske regnskabstal blive analyseret. Det vurderes at disse danner 

grundlag for NOLs strategiske mål og samtidig spiller en stor rolle i NOLs fremtidige 

pengestrømme. Da årsregnskaberne ikke er konstrueret således at den historiske 

performance analyse er direkte anvendelig til en værdiansættelse er regnskaberne 

blevet reformuleret jf. bilag 8. 
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8.1 Omsætning og EBIT 

NOL har set en meget volitil udvikling i omsætnigen startende I 2006 hvor 

virksomheden så en negativ væskt på 0,1% fra 7,2 mia USD i 2005. Efterfølgende 

udviklede omsætningen sig positivt med et gennemsnit på 13% fra 2007 til 2008. 

Stigning i væksten i 2007 var primært drevet af organisk vækst og tunge 

investeringer i nybygnigner og nyt material. I 2007 udgjorde investeringsnivauet 

knap 1 mil USD hvilket var godt 5 gange højere end niveauet i 2006. Dette havde en 

positiv indflydelse på omsætnignen og i 2008 rundede NOL 8 mia USD. I 2008 var 

væksten ligeledes drevet af organisk vækst og investeringer på samme niveau som 

2007. Yderligere var NOL ude i 2008 og tilkøbe forretningsenheder som ligeledes 

havde positiv effekt på væksten og selskabet nåede i samme år en omsætning på  

over 9 mia USD. Yderligere var væksten drevet af den core shipping del på især det 

asiatisk marked som så høje vækst rater. Stærkt påvirket af den globale krise så 

NOL en negativ salgsvækst på næsten 30% i 2009 og omsætningen lå på et niveau 

som ikke var er set siden før 2005. 2009 udviklingen er dog på niveau med det 

generelle industriniveau. 

 

2005 2006 2007 2008 2009

Omsætning 7.271.060 7.263.500 8.159.977 9.285.125 6.515.578
Vækst -0,1% 12,3% 13,8% -29,8%
EBITDA 25,3% 19,0% 19,0% 13,1% 4,1%
EBIIT 21,9% 15,5% 15,9% 10,3% -0,3%

Figur 23: Omsætning og EBIT Kilde: NOL regnskab / Egen tilvirkning
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NOLs EBIT margin har udviklet sig negativt over de sidste 5 år og faldt i 2009 for 

første gang til et negativt niveau. I 2005 lå EBIT niveauet på 21,9% (EBITDA: 

25,5%) hvorefter det faldt til 15,5% (EBITDA: 19%) i 2006. Denne udvikling var 

især drevet af en generelle inflation eftersom omsætningen lå på et stabilt niveau. 

NOL befandt sig på dette niveau i det efterfølgende år hvorefter de var vidne til 

endnu et fald i EBIT margin. I 2008 faldt denne til ca 10% (EBITDA: 13,1%) og 

denne negative udvikling var i høj grad drevet af de stigende olie- og skibspriser. 

Dette fald skal ses i forhold et en omsætningsvæskt på næsten 14% i samme period. 
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Det store EBIT fald i 2009 skyldes i høj grad faldet i omsætning men ligeledes en 

endnu kraftigere stigning i olieomkostningerne og charter/purchase priserne. 

8.2 Investeringer 

NOL har de seneste år investeret i både associerede selskaber og joinventures og 

disse poster har set en stabil stigning fra 2005 til 2009. Det er vigtigt for en 

virksomhed at der investeres i den fremtidige operation for at sikre vækst og 

cashflow i fremtiden. Værende en global spiller indenfor shipping og transport 

industrien har NOL en del associerede selskaber som bistår diverse lokale 

operationer. Ofte er det lokal lovgivning og praksis at udenlandske selskaber skal 

bruge lokale associerede selskaber for at lave forretning, og dette er også tilfældet 

for NOL. Det vurderes dog ikke at spille en signifikant rolle for NOL og ifølge 

regnskaberne betrages ingen af de associerede selskaber som værende af bærende 

karakter for virksomheden. Samme fremgangsmåde er brugt i forhold til joint 

ventures og især på de asisatiske markeder er det lokal praksis at udenlandske 

virksomheder beskæftiger sig med lokal joint ventures. Disse forretningsforbindlese 

vurderes som værende et reelt adgangskrav for NOL at operere. Heller ikke indenfor 

NOLs joint venture forretnigner vurderes det at nogle af disse er af signifikant 

karakter. Det er noteret at investeringerne i property, plants og equipment kun 

udgjorde ca 10 pct. af 2008 niveauet. Som nævnt er det essentielt for NOL at 

foresætte investeringer for at ruste sig til fremtiden og det vurderes som en 

risikofaktor hvis ikke dette niveau øges i fremtiden.   

 

Figur 24: Investeringer (US$ '000)
2005 2006 2007 2008 2009

Investments in associated companies 5.898           8.736           15.107          29.018     40.216     
Investments in joint ventures 16.585          17.112          23.004          27.287     27.107     
Purchase of property, plant and equipment 204.098        172.386        911.830        879.049   89.051     
Acquisition of additional interests in subsidia -               -               14                8.603       -          

Kilde: Egen tilvirkning

 

 

I forbindelse med den generelle markedsudvikling steg NOLs investeringer ligeledes i 

forbindelse med containere, skibe og terminaler. Indenfor shipping delen startede 

NOL nye leasing arrangementer for 5 containerskibe i 2005 og efterfølgende i 2006, 

6 containerskibe. Denne del af investeringer tog for alvor fat i 2007 hvor yderligere 

17 skibe kom under NOLs operationelle flåde og i 2008 blev det ligeledes til 17 nye 

skibe. Prisen på disse skibe som spredte sig fra små 700 teu feedere til +7000 teu 

maintrade skibe steg i takt med de stigende stålpriser og i 2007/2008 lå 

investeringsniveauet på ca 900 mio USD. Efterfølgende i 2009 faldt efterspørgsel 
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markant hvilket var stærkt drevet af de relativt dårlige resultater indenfor 

shippingindustrien.  

8.3 Nøgletalsanalyse 

Nøgletalsanalysen er lavet på baggrund af de udregnede nøgletal i nedenstående 

tabel. Der gives løbende referencer til de specifikke tal og udregninger. Gennem den 

udvidede DuPont model dekomponeres ejernes afkast, ROE, for derved at finde de 

underliggende finansielle værdidrivere.  Tallene er udregnet på baggrund af de 

reformulerede regnskaber. 

 

Figur 25: Nøgletal
2005 2006 2007 2008 2009

ROE (ROIC+(FGEAR*(ROIC-r)) 55,5% 46,9% 42,4% 35,4% 5,3%
ROIC (DO/NDA) / (OG * AOH) 50,5% 42,7% 37,4% 27,3% 5,5%
r (NFO/NFF) 7,9% 7,0% 4,5% 2,8% 6,3%
FGEAR (NFF/EK) 0,12 0,12 0,15 0,33 0,32
SPREAD (ROIC - r) 42,6% 35,7% 33,0% 24,6% -0,7%
DGEAR (DF/NDA) 0,42 0,41 0,35 0,42 0,27
AOH (Oms/NDA) 2,43 2,75 2,40 2,54 1,66
EBITDA-margin 25,3% 19,0% 19,0% 13,1% 4,1%
OG (DO/Oms.) 20,8% 15,6% 15,6% 10,8% 3,3%

Kilde: Egen tilvirkning

 

8.4 ROIC & ROE 

Ejernes afkast (ROE) er et produkt af NOLs evne til at udnytte investeret kapital og 

kigger vi på denne kan vi se et stabilt fald i årene 2005-2009. I begyndelsen af 

perioden lå ROE på et højt niveau men ender i 2009 under ROIC. ROE kan 

dekomponeres i 3 dele: Afkastningsgraden (ROIC), den finansielle gearing (FGEAR) 

samt forskellen mellem afkastningsgraden og nettolånerenten (SPREAD) (Sørensen, 

2009, s. 173). 

 

Fokuseres der på ROIC gennem de sidste 5 år kan vi se et fald i årene 2005-2009. I 

2005 lå niveauet på over 50% hvilket vurderes utrolig højt. Med 5%’s fald de 

efterfølgende 2 år nåede ROIC i 2008 27%. NOL har i denne periode vist god 

udnyttelse af deres nettoaktiver til at skabe afkast. Den faldende udvikling er drevet 

af en negativ udvikling i NOLs driftoverskud som i 2005 lå på ca 1,5 mia USD og i 

2009 godt 200 mio USD. Nettodriftaktiverne har i samme periode steget stabilt med 

et par procent.  
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For at forstå udviklingen for ROIC og ROE vil de underliggende værdidrivere OG og 

AOH blive analyseret 

8.5 OG & AOH 

OG har vist et stabilt fald fra 20,8 pct. i 2005 til 3,3 pct. i 2009. Dette er et udtryk 

for en faldende evne hos NOL til at skabe overskud pr. salgskrone. En stigning i 

driftsomkostningerne samt en relativ lavere stigning i omsætnignen har bidraget 

negativt til udviklingen af overskudgraden. Denne udvikling sammen med væskten i 

nettodriftaktiveren har begge bidraget negativt til udviklingen i ROIC. Aktivernes 

omsætningshastihed har fra 2005 – 2008 holdt sig på et relativt stabilt niveau 

omkring 2,4 – 2,7. I 2009 så NOL et markant fald på godt 40 pct i udnyttelsen af 

aktiverne. Dette var primært grundet en stignende allokation i driftaktiverne i 

sammenhold med et markant fald i omsætningen. AOH måler salget pr. krone 

investeret i netto driftsaktiver. 

8.6 FGEAR, SPREAD & r 

En stigning i NNF har bidraget til en stigning i FGEAR igennem perioden, hvilket 

blandt andet har været influeret af en nedafgående andel af likviditet i operationen. 

Egenkapitalen har i samme period været meget svignende uden nogen klar trend. 

Yderligere ses et fald i renten fra 2005-2008 hvorefter denne stiger igen. Det 

vurderes at det generelle shippingmarked og positive fremtidsudsigterne har haft en 

positiv indflydelse på renten. Markedet så generelt en øget risikovillighed og større 

andel af investorkapital var tilgængelig. I takt med krisen vendte situationen hvilket 

sendte renterne i vejret. Udviklingen i ROIC gennem perioden har drevet et mindre 

NOL SPREAD og udvilkingen i 2009 for både r og ROIC medførte et negativt spread 

for NOL. Her skal det yderligere nævnes at FGEAR kan bruges til at skabe højere 

afkast for NOL hvilket dog baseres på et positivt SPREAD og ikke som i NOLs tilfælde 

– et negativt spread. I 2008 ses en FGEAR faktor på 0,33 og et SPREAD på 24,6 % 

hvilket løftede ROE med 8,1 % tilsvarende. SPREAD og FGEAR skal derfor 

klassificeres som selvstændige værdidrivere (Elling, 2009, s. 175). 

 

NOLs finansielle risiko afhænger af niveauet for den finansielle gearing (FGEAR) samt 

spredningen (SPREAD). Så længe SPREAD er positiv er den finansielle gearing 

gunstig. Et fald i ROIC vil reducere SPREAD, og den finansielle gearing vil blive 
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mindre gunstig. Det negative SPREAD medføre at den finansielle gearing vil være 

ugunstig, og ROE vil blive reduceret til under niveauet for ROIC.  

8.8 Cash Flow 

Analyseres det frie cashflow igennem perioden ses det tydligt at denne er stærk 

faldende. FCF har været påvirket af det massive fald i driftoverskuddet og i 2009 

viser NOL et negativt cash flow. Dette er påvirket af den finansielle kriser samt de 

faldende fragtrater som kostede NOL dyrt på bundlinien. Ligeledes er dette også et 

produkt af de øgede omkostninger til bunker og leasing forpligtelser. 

Driftoverskuddet og netto aktiverne var begge opadgående indtil 2007 hvor de led et 

knæk og har siden været nedafgående.  

 

Figur 26: FCF (US$ '000)
2005 2006 2007 2008 2009

Driftsoverskud 1.511.406 1.129.812 1.270.450 999.517 217.991
Delta netto driftsaktiver -348.021 748.011 266.748 273.959
FCF 1.477.833   522.439      732.769      -55.968       

Kilde: Egen tilvirkning (ES s.231)

 

8.9 Regnskabsanalyse – Delkonklusion 

Det ses tydeligt at NOL fra 2005 – 2008 har været igennem en positiv udvikling rent 

regnskabsmæssigt. En stigning i omsætningen på næsten 30 pct. i perioden og en 

gennemsnitlig EBIT margin på godt 16 pct. Høje og stabile ROE og ROIC 

performance tal i samme periode samt tilfredstillende cash flow from operationen. 

Fra slutningen of 2008 til 2009 ultimo ses det tydeligt at det globale shippingmarked, 

sammen med den globale økonomi faldt fra hinanden. Omsætningen faldt 30 pct. til 

et niveau under det som NOL så i 2005. EBIT gik i negativ, ROE og ROIC faldt 

markant til et niveau som gjorde det uprofitabilet at være i shipping og cash flowet 

gik ligeledes i rødt. Ingen tvivl om at krisen har sat sine spor og at dette har været 

nemt at spore i NOLs regnskaber.   

9 Kapital Omkostnigner 

Værdiansættelsen af NOL foretages med udgangspunkt i DCF-modellen, hvor 

nutidsværdien af alle fremtidige pengestrømme – de frie cash flows (FCF) – 

udtrykker værdien for investorerne. Den relevante diskonteringsfaktor skal således 

være konsistent med de FCF som udtrykker de genererede pengestrømme til alle 

investorer og skal derfor afspejle investorernes afkastkrav. Denne faktor er kaldet de 



NOL Værdiansættelse  HDFIN – Hovedopgave   
   

Rasmus N. Jensen   Side 50 af 85 

vejede gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC), der er et udtryk for 

aktionærernes og långivernes samlede afkastkrav. WACC’en består overordnet set af 

tre faktorer; kapitalstrukturen opgjort i markedsværdier, aktionærernes afkastkrav 

og långivernes afkastkrav efter skat. Disse er imidlertid ikke direkte observerbare, 

hvilket i det følgende vil blive analyseret i dybden. Opbygnigen af WACC er vist 

nedenstående formel: 

 
gNDA
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NFF
O
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O
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rWACC = de vægtede gennemsnitlige kapitalsomkostninger 

VO
E = markedsværdi af EK 

VO
NFF = markedsværdi af netto finansierings forpligtelser 

VO
NDA = markedsværdi af virksomheden 

re = ejernes afkastningskrav 

rg = finansielle omkostninger efter skat 

 

Ud af ovenstående formel ses det, at der opstår et praktisk problem, da 

markedsværdien af egenkapitalen jo er den værdi der ønskes estimeret. Der er to 

måder, hvorpå denne problemstilling i praksis kan håndteres; den iterative metode 

eller fastsættelse af en target struktur, jf. Copeland (2005), hvor kapitalstrukturen 

sættes til virksomhedens langsigtede forventninger. Årsagen til at de bogførte 

værdier ikke anvendes skyldes, at der ofte er store afvigelser mellem denne og 

markedsværdien, hvilket f.eks. kan verificeres ved at betragte den gennemsnitlig 

kurs/indre værdi for børsnoterede selskaber, der afviger væsentligt fra 1. Ved 

fastlæggelse af markedsværdien af gælden opstår et lignende problem, da denne 

også er ukendt. I tilfælde hvor virksomheden er finansieret via udstedelse af 

erhvervsobligationer, vil markedsværdien relativt nemt kunne estimeres. Et problem 

ved estimering af WACC’en er, at den er dynamisk, da forholdet mellem egenkapital 

og gæld i praksis ofte varierer over tid. Det har den afledte effekt, at WACC’en vil 

variere som følge af de varierende markedsværdivægte. Ydermere vil WACC’en falde 

ved stigende gældsandel, når lånerenten efter skat er lavere end ejernes afkastkrav. 

Dette er tilfældet under antagelse af, at ejernes afkastkrav er uændret ved stigende 

gældsandel. Denne antagelse er i visse situationer urealistisk, da en højere finansiel 

gearing alt andet lige medfører et højere afkastkrav til gælden såvel som 

egenkapitalen. Dette skyldes den øgede risiko for konkurs. At WACC’en varierer med 

ændringer i den finansielle gearing, kan forklares ud fra den øgede 
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fradragsberettigelse, da WACC, såfremt renteomkostninger ikke er 

fradragsberettigede, vil være upåvirket af gældens størrelse10. I opgaven vælges en 

statisk WACC, hvilket er i overensstemmelse med litteraturen, som argumenterer 

for, at ændringer i kapitalstrukturen over tid ofte vil være små11.  

9.1 Kapitalstruktur 

Egenkapitalens markedsværdi findes på baggrund NOLs aktiekurs per 31/12-09 

multipliceret med det totale udstående antal aktier. Her er det vigtigt at have for øje 

at aktier som er ejet af NOL ikke skal medtages i beregningerne. For at estimere 

markedsværdien af NOLs gæld bruges årsregnskabet. Ved et dybere kendskab til 

NOL og deres finansielle struktur vil gældsposten kunne estimeres bedre end blot 

vha regnskabet, men givet de tilgængelige informationer vurderes det at 

ovenstående metode vil give et retvisende estimat (Koller, 2008, s.329-330). 

 

WACC beregningerne er derfor baseret på den nuværende kapitalstruktur på 64% 

egenkapital og 36% fremmedkapital.  

9.2 Afkastkrav på Egenkapitalen 

The cost of equity er en vigtig del af DCF modellen men denne er samtidig  vanskelig 

at estimere eftersom det er en implecit omkostning som kan variere på tværs af 

investorer indenfor den samme virksomhed. EK’s afkastkrav er det forventede afkast 

en EK investorer forventer at få på baggrund af vedkommens investering og denne 

kan variere baseret på investorens risikoaversion. Der er grundlæggende tre 

metoder til at estimere the cost of equity for en virksomhed. 1) Estimation af 

risikoen tilhørende en investering hvorefter denne bliver transformeret til et 

matchende afkast. Dette er så udtrykt ved afkastkravet. 2) Analyse af forskellen 

mellem faktiske afkast over tid og identifikation af karakteristika for disse. Med 

udgangspunkt i disse estimeres det forventede EK afkast for den individuelle 

virksomhed. 3) Observation af markedspriser på risikofyldte aktiver hvorefter det 

tilsvarende afkast benyttes (Damodaran, 2006, s. 28-29).  

 

                                          
10 Plenborg (2003), ” Fagligt notat om den statsautoriserede revisors arbejde i forbindelse med værdiansættelse af 
virksomheder og virksomhedsandele”, s. 50 
11 Dog skal der i tilfælde af, at der sker markante ændringer i kapitalstrukturen ske en løbende tilpasning af 
kapitalvægtene. 
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Ejernes afkastkrav udtrykker det minimumsafkast, investorerne kræver som følge af 

en investering i finansielle aktiver. For at fastlægge aktionærernes afkastkrav skal 

det forventede afkast på virksomhedens aktier estimeres, hvilket ikke er muligt. I 

praksis anvendes i stedet prisfastsættelsesmodeller, der sammenkæder risiko og 

forventet afkast. CAPM er den mest anvendte model, og denne vil ligeledes blive 

brugt i denne opgave. Modellen definerer en akties risiko som dens følsomhed 

overfor hele markedsporteføljen. Flere teoretikere (Myers, 2006: s.190) har tidligere 

udtrykt deres kritik i forhold til af anvendelsen af CAP-modellen og dens 

forudsætninger, dog vurderes det at denne danner den bedste approksimation og er 

derfor anvendt til disse estimater. Modellen fortæller at en investor med en 

veldiversificeret portefølje kun optager yderligere systematisk risiko ved køb af et 

nyt aktiv og ingen yderligere usystematisk risiko. Dette skyldes den samvariation der 

findes mellem markedsafkastet og det specifikke aktivafkast. Investorens 

minimumskrav er den risikofrie rente (se næste afsnit), men da investeringer i aktier 

oftest er forbundet med risiko, består afkastkravet også af en risikopræmie, der 

fastsættes med udgangspunkt i aktivets risiko i forhold til markedsrisikoen – et mål 

herfor er aktivets beta-risiko. CAPM tilsiger at det forventede afkast er summen af 

den risikofrie rente og markedsrisikopræmien multipliceret med aktivets beta niveau. 

Nedenfor ses de matematiske formel for CAPM: 

 

[ ]fmfe rrErr −+= )(β  

rf = risikofri rente 

β =beta (systematisk risiko) 

E(rm) = forventede afkast ved investering i markedsporteføljen 

E(rm) – rf = markedets risikopræmie 

9.2.1 Risikofri rente 

De fleste risiko og afkast modeller indenfor finansiering bruger et aktiv som defineres 

som risikofrit og bruger det risikofrie forventede afkast af dette til at estimere den 

risikofrie rente. Det forventede afkast på risikofyldte investeringer bliver 

efterfølgende målt relativt til den risikofrie rente plus en risikopræmie. Den risikofrie 

rente defineres som det afkast en investor er 100% sikker på at få. For at dette kan 

realiseres skal følgende to forudsætninger være tilstede. 
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1) Der er ingen default risiko hvilket i praksis oftest betyder at obligationen er 

udbudt af en stat. Det skal dog noteres at alle stater ikke er default frie (det kan 

argumenters at ingen stater er risikofrie) hvilket kan gøre det svært at estimere den 

risikofrie rente i enkelte lande. 

2) Der er ingen usikkerhed på reinvesteringsafkastet hvilket underliggende 

betyder at der ingen mellemliggende betalinger er tilstede. Dvs at en 1-årig 

statsobligation (forudsat at denne er risikofri) ikke nødvendigheds kan udtrykkes 

som risikofri hvis perioden for det forventede afkast er 10 år. Ligeledes vil en 10-årig 

statsobligation med mellemliggende betalinger heller ikke være 100% risikofri 

eftersom afkastet på de fremtidige geninvesteringerne er ukendte. Den risikofrie 

rente vil i dette tilfælde være udtrykt ved en 10-årig, default free, 

nulkuponobligation (Demodaran, 2009, S. 35). 

For at estimere den risikofri rente (rf) for NOL bruges den singaporianske 10årig 

statsoligation’s effektive rente. Her kan det argumenteres at den singaporiaske 

statsobligation ikke er 100% risiko fri eftersom der er en lille risiko for at staten kan 

gå fallit. Det vurderes dog at denne risiko er minimal og at den 10-årige 

statsobligation godt kan bruges til at afspejle den risikofri rente. Statsobligationen 

har en løbetid på 10 år hvilket stemmer overens med budgetperioden brugt i denne 

værdiansættelse. I skrivende stund er denne 2,83%.12 Her skal det dog nævnes at 

den teoretiske korrekte måde ville være at bruge obligationer med varigheder der 

matcher NOLs realiseringstidspunktet for de enkelt cashflow. Derfor kunne et 

alternativ til en 10-årig obligation være en 1-årig nulkuponobligation. Disse vurderes 

mere likvide end en 10-årig obligation dog kendes de fremtidige 1-årig 

obligationersrenterniveauer ikke og det derfor mere praktisk at anvende en 10-årig 

statsobligation i denne opgave. Ligeledes ville varigheden på en 30-årig 

statsobligation matche de fremtidgie FCF bedre, men eftersom denne er forbundet 

med mindre likvditet er denne ligeledes ikke vurderet hensigsmæssig til denne 

analyse. 

9.2.2 Risikopræmie 

Risikopræmien er et udtryk for den ekstra risikoeksponering en investor optager ved 

at investere i aktiemarkedet relativt til at investere i et risikofrit aktiv. Til 

                                          
12 http://www.tradingeconomics.com/Economics/Government‐Bond‐Yield.aspx?Symbol=SGY 
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fastlæggelse af risikopræmien findes flere metode. Hvor akademikere typisk 

estimerer den ud fra historiske risikopræmier (ex-post metoden), anvender 

analytikerne markedets forventninger til den fremtidige risikopræmie (ex-ante 

metoden). På globalt plan har der været konsensus blandt analytikere om at 

anvende en risikopræmie på 3 - 5,5 pct. Parum (2001) har estimeret den historiske 

risikopræmie og kommer frem til en risikopræmie på 3 pct. PriceWaterhouse Coopers 

og andre har tidligere foretaget generelle forespørgsler i markedet og fortager 

jævnligt en rundspørge bland forskellige investorer for at få et estimat for 

risikopræmien. I 2008 blev dette estimat opgjort til 4,7 pct. (Sørensen, 2009, s.51-

52). Denne analyse er dog baseret på nationalt data og eftersom NOL operere på det 

globale markede referes til KPMG, 2007 som estimere 5 pct. samt DME1, 2009 der 

estimerer 5,5 pct. Det vurderes at sidstnævnte estimat muligvis har været biased af 

den generelle negative stemning i markedet vuderes det at 5 pct er det mest 

korrekte estimat og vil blive brugt som benchmark. Den seneste tid har der blandt 

finansfolk været diskussion om, hvorvidt denne præmie har været sat for lavt, og at 

dette måske har været en af flere faktorer, der har ledt til den nuværende 

finanskrise. Det kan diskuteres om investorernes risikovillighed er faldet og dermed 

kravet til kompensationen for at påtage sig risiko (risikopræmien) i fremtiden vil 

stige, hvilket vurderes at være sandsynligt men eftersom estimaterne for disse ikke 

vurderes entydige benyttes en fast risikopræmie i hele budgetperioden. For at 

matche risikopræmien til den specifikke NOL risiko, skal risikopræmien justeres og 

dette gøres vha. NOLs beregnede beta. 

9.2.3 Beta 

Som tidligere nævnt kan risiko opdeles i to dele – systematisk risiko og usystematisk 

risiko. Beta er et relativt mål for den systematiske risiko hvilket er den risiko som 

indgår i prisdannelse på finansielle aktiver og primært omhandler eksterne 

markedsrisici. Den usystematisk risiko er et udtryk for virksomhedsspecifikke forhold 

som f.eks. dårlig ledelse, dårlig indtjening osv. Beta er med andre ord et udtryk for 

samvariationen mellem NOLs aktie og markedsporteføljen. Markedsporteføljen 

inkludere i teorien alle former for aktiver med i praksis approksimeres denne ved en 

veldiversificeret aktieportefølje som f.eks FTSE 100 eller S&P 500. Beta er udtrykt 

ved nedenstående formel. En yderligere diskussion af systematisk og usystematisk 

risiko findes under bilag 9. 
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Teoretisk set er der flere muligheder for at estimere beta. Denne opgave tager 

udgangspunkt i den meste anvendte metode som omhandler den historiske 

akiteudvikling. Til dette bruges en simpel regressionsmodel med NOLs aktieafkast og 

markedsporteføljens afkast som henholdsvis modellens afhængige og uafhængige 

variabel. I denne sammenhæng er der dog nogle enkelte problemstillinger man skal 

have for øje: 

 

1) CAPM modellen er en statisk en-periodes model og det kan argumenteres at 

denne ikke understøtter det fremtidge aspekt af den driftmæssige såvel som 

finansielle risiko, efter beta estimationen er baseret på historiske afkast.  

 

2) Denne metode stille krav til NOL aktiens likviditet, eftersom et illikvidt aktiv vil 

medføre et nedadgående bias for beta estimationen. Dette vil medføre en 

undervurdering af den systematiske risiko samt en undervurdering af ejernes 

afkastkrav. Dette vil yderligere medføre en overvurderet virksomhedsværdien. Dette 

vurderes ikke at være et specifikt problem for NOL aktien. 

 

3) Studier har vist, at aktiekursen ikke alene kan forklare aktivets systematiske 

risiko. En problemstilling som kan justeres vha. Fama & Frenchs tre-faktor modellen 

eller APT-modellen. Disse modeller vil ikke blive behandlet yderligere i denne 

opgave. 

 

Alternativt til den historiske udvikling i aktien kan beta estimationen foretages udfra 

shippingindustrien som helhed. Denne metode estimere en beta for virksomheder 

med samme operationelle risici, indenfor samme industri, hvorefter et gennemsnit af 

de ugearede beta værdier udregnes. Den ugearet beta udtrykker den systematiske 

risiko renset for finansiel gearing. Dette er et udtryk for et aktivs operationelle 

risiko/driftsmæssige risiko. 

 

I forlængelse af ovenstående diskussion er det valgt at estimere beta op mod en 

række forskellige approksimative markedsporteføljer, for dermed at vurdere 

estimere den vægtede beta baseret på NOLs eksponering af de given markeder. Til 

dette er anvendt S&P 500 – for det amerikanske marked, FTSE 100 – for det 
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europæiske marked og SSE – for det kinesiske marked. Efter den største 

eksponering ligger på det amerikanske marked er S&P 500 blevet vægtet med 60%. 

Det ses i nedenstående tabel at NOLs beta er stimeret til 1,5 overfor S&P 500 

indekset hvilket betyder at foreslår at NOL er forbundet med mere risiko end 

markedsporteføljen. FTSE100 indekset foreslår en beta værdi på 2 hvilket 

argumentere for yderligere risiko for NOL aktien. For disse to index er 95 % 

konfidensintervallerne forholdsvis brede hvilket udviser en vis usikkerhed i 

estimaterne. Overfor det kinesiske marked er NOLs beta værdi 0,7 hvilket betyder at 

en investering vurderes mindre risikofyldt end markedsporteføljen. Ligeledes er 95 % 

konfidensintervallerne for SSE indekset mindre hvilket betyder større sikkerhed i 

estimatet. Baseret på en vægtning af disse værdier ender beta estimatet på 1,634. 

 

Index Beta Øvre Grænse Nedre Grænse Vægte
S&P 500 1,578 2,284 0,873 0,600
FTSE 100 2,042 2,956 1,128 0,300
SSE 0,741 1,275 0,207 0,100
Gennemsnit 1,454
Vægtet gennemsnit 1,634

Figur 27: Beta Estimater Kilde: Yahoo Finance / Egen tilvirkning

 

Regressionsanalyser samt en yderligere diskussion af beta estimation findes i bilag 

10. 

 

På baggrund af førnævnte analyser er egenkapitalsomkostningerne estimeret til 

følgende: 

%05,11%5634,1%8,2 =⋅+=er  

9.3 Afkastkrav på FK 

Teoretisk sker estimationen af långivernes afkastkrav med udgangspunkt i det 

forventede afkast på obligationerne til den bagvedliggende gæld. I praksis anvendes 

ofte den effektive rente på en lang vanilla statsobligation hvilket vil sige en obligation 

uden nogen form for options muligheder. Her referreres f.eks. til konverterbare 

obligationer hvor optionsmuligheden vil have indflydelse på prisen. At den anvendte 

obligationen bør vær lang skyldes at denne bør matche varigheden på 

pengestrømmene, hvilket blev diskuteret under tidligere afsnit. Ligeledes bær den 

anvendte obligation være tilstrækkelig likvid for at udgå unødige ”forstyrrelser”. 

Eftersom virksomheder kan have svært ved at opfylde deres gældsforpligtelser er en 
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investering forbundet med en vis risiko. Det betyder at afkastkravet vil være en 

funktion af den risikofrie rente, samt et virksomhedsspecifikt risikotillæg der 

afhænger af virksomhedens risikoprofil. Følgende formel er et udtryk for dette: 

 

)1()( trrr tfFK −⋅+=  

 

Som approksimation for den risikofrie rente er der i rapporten valgt at anvende den 

effektive rente på den 10-årige singaporianske statsobligationsrente på 2,8 %. Se 

afsnit 9.2.1 for uddybende diskussion. Til fastlæggelse af risikotillægget kan 

anvendes enten virksomhedens kreditrating eller virksomhedens historiske 

risikotillæg. Denne opgave tager udgangspunkt i NOLs kreditrating eftersom det 

historiske risikotillæg ikke kan fastsættes på baggrund af regnskaberne. NOL er ikke 

rated ved nogen af de store rating bureauer såsom Standard & Poors eller Moody’s, 

men andre lignende shipping selskaber er rated ved moodys. Disse risikovurderinger 

spænder fra A3 til B3 og ligger altså i spændet mellem Upper medium grade og 

Highly speculative. NOLs peers er defineret af bla. Mitsui, Wan Hai Lines, Horizon 

Lines, NYK mf. Baseret på et gennemsnit af shipping peers vurderes det at NOL 

opnår en Baa3 rating. For en yderligere diskussion af Moodys kredit rating samt 

opsummering af forudsætningerne for Moody’s rating matrix referres til bilag 11. 

Udover gennemsnittet fra Moodys er kreditratingen yderligere vurderet på baggrund 

af ejerskabet af NOL. Temasek Holdings som er ejet af den Singaporianske stat 

nyder en AAA/Aaa (Prime) kredit rating af både Moodys og S&P13. Dvs at holding 

selskabet har opnået den absolutte top rating hos begge selskaber. Det vurderes 

derfor at en investering i NOL er en sikker investering og at risikotilægget ligger i 

den lave ende. Dette niveau vurderes til et risikotilæg på 450 basispunkter. Som en 

del af estimationen inkluderes skatteniveuet eftersom renter er fradragsberretiget. 

Her bruges den effektive skatteprocent for NOL som i 2010 forventes at være 18%, 

baseret på 2009 niveauet. Yderligere forventes det at denne effektive skatteprocent 

også vil være 18% i budget perioden og terminalledet.  

 

Samlet giver det et afkastkrav på gælden på: 

 

%01,6%)181(%)5,4%83,2( =−⋅+=gr  

                                          
13 http://www.temasekholdings.com.sg/ 
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9.4 WACC 

Baseret på de foregående afsnit er alle relevante parametre til fastlæggelse af WACC 

nu kendte. En target kapitalstruktur med 36 pct. gæld og 64 pct. egenkapital, 

afkastkrav på gælden efter skat på 6,01 pct. og et afkastkrav fra aktionærerne på 

11,05 pct., medfører således en WACC på 9,25 pct., som vil blive anvendt gennem 

hele budgetperioden og terminalleddet: 

 

%25,9%36%01,6%64%05,11 =⋅+⋅=WACCr  

 

Som validering til ovenstående WACC er der i årsrapporten 2009 ligeldes blevet 

kommunikeret en tilsvarede WACC for shippingforretningen.  

10 Budgettering 

Set ud fra et teoretisk perspektiv baseres værdiansættelsen på tilbagediskontering af 

en uendelig pengestrøm. I praksis er dette ikke muligt, hvorfor der budgetteres 

inden for en begrænset periode. Herefter forudsættes det at de enkelte poster i 

budgettet vokser med en konstant vækstrate i terminalperioden. Budgethorisontens 

længde afhænger af hvor langt ude i fremtiden det vurderes muligt at forudsige 

variationer i de underliggende variable - dvs. til følgende fire nøgletal forbliver 

konstante: omsætningsvækst, overskudsgraden, omsætningshastigheden og FGEAR  

(Sørensen, 2009, s. 234). Ligeledes er terminalperioden også et udtryk for at 

virksomheden vurderes at have fundet et steady state. 

 

Baseret på den strategiske og regnskabsmæssige analyse i de forudgående afsnit 

estimeres den fremtidige udvikling for NOL efterfølgende. Dette gøres efter teorien af 

Sørensen, 2009, s. 79 således at virksomheden kan værdiudsættes ud fra de 

absolutte værdiansættelsesmodeller.  

 

Fundamentet for budgetteringen vil være de seks finansielle valuedrivers: 

 CAP (Competitive Advantage Period) 

 Salgets vækstrate (Omsætning) 

 EBIT-margin (Overskudsgrad fra salg før skat) 

 Effektiv skattesats 

 Nettodriftsaktivernes (NDA) omsætningshastighed (Kerne netto driftaktiver) 
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 Kapitalomkostninger (WACC) 

10.1 Competitive Advantage Period 

Den første valuedriver, CAP, defineres som den periode hvorved NOL skaber 

overnormalt afkast. Dette måles udfra afkastet på nye investeringer holdt op imod 

de vægtede kapitalomkostninger. Ved slutningen af CAP opnås Steady State hvor de 

fire andre finansielle drivers forbliver konstante. Efter Steady State vil de konstante 

vækstrater udmønte sig i en terminalværdi som vil estimere virksomhedens værdi 

fra Steady State og uendeligt fremadrettet. Baseret på den strategiske og 

regnskabsanalyse ses det NOL i det sidste års tid har haft svært ved at opretteholde 

samme profit niveau som var tilfældet i 2005-2007. Den globale økonomi samt den i 

skrivende stund forholdsvise lave efterspørgsel på varer har haft signifikant negativ 

indflydelse på NOL. Det vurderes dog at NOL i øjeblikket er en af de stærke spillere 

på det globale shipping marked. Som følge af disse elementer samt NOLs 

veldiversificerede produktportefølje, anses NOL at have en competitive advantage i 

10 år. Denne periode er fastsat som budgetperioden. Ved at vælge en relativ lang 

budgetperiode giver det mulighed for at justere for effekten på den globale 

økonomi’s nedtur og de investeringer som NOL har foretaget og forventer levering af 

de kommende år. Ligeledes udbygger budgetperiodens længde tilsvarende den 

foregående strategiske analyse.  

10.2 Salgets vækstrate 

Den anden valuedriver er omsætningen. Med udgangspunkt i den negative vækst på 

godt 30 pct. i 2009 vurderes det at væksten i 2010 vil være på et forholdsvis højt 

niveau. I 2010 forventes en stigning i omsætningen på ca 1 mil USD hvilket svarer til 

godt 15 pct. Denne stigning skal ses udfra den globale økonomi’s retur til efter den 

finansielle krise. Det vurderes yderligere at væksten er stærk fremtil 2012/2013 hvor 

det vurderes at NOL igen vil nå omsætningsniveauet i 2008 på over 9 mia USD. 

Væksten er faldende i den resterende del af budgetperioden og ender i 

terminalleddet med en konstant vækst på 3 pct. NOL omsætningsvækst er baseret 

på forventningerne til de globale økonomi med yderligere fokus på det asiatiske 

eksport marked og det europæiske og amerikanske import marked. NOLs nuværende 

kontrakter for nye skibsleveringer bidrager yderligere til en konstant stigning i 

omsætningen i budgetperioden.  
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2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020T
Salgets vækstrate 15,1% 10,7% 8,4% 7,8% 7,2% 6,7% 6,3% 5,9% 4,0% 3,0% 3,0%

Figur 28: Salgets Vækstrate Kilde: NOL regnskab / Egen tilvirkning

 

10.3 EBIT margin 

NOLs EBIT margin forventes at stige fra nuværende niveau til 4 pct. i 2010. Denne 

udvikling er primært drevet af en mindre stigning i driftomkostningerne samt 

ovennævnte stigning i salget. Det forventes at NOLs investeringer i nye større 

container skibe vil presse enhedsomkostningerne ned medføre en stigning i EBIT. 

Det vurderes at NOL når et EBIT margin niveau på omkring 13 pct i 2014. 

Efterfølgende falder EBIT margin i takt med faldet i omsætningsvæksten. Det 

vurderes at dette især vil blive drevet af stigende omkostninger til bunker og 

terminalomkostninger.  

 

2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020T

EBIT Margin 4,0% 8,0% 10,0% 12,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 7,0% 7,0%

Figur 29: EBIT Margin Kilde: NOL regnskab / Egen tilvirkning

 

Det vurderes at EBIT marginen ender på et 7 pct niveau i 2019/2020 hvorefter det 

forventes at denne vil være stabil. Dette niveau er en anelse under det historiske 

niveau men det vurderes at de historiske niveauer på op til 20 pct ikke vil 

forekomme i fremtiden. 

10.4 Skattesats 

Skattesatsen for NOL er budgetteret til 18%, hvilket stemmer overens med de 

informationer som NOL har delt i årsrapporten. Gruppen er påvirket af mange 

forskellige skatteinstanser og der kræves et dybdegående kendskab til 

virksomhedens forretninger for at kunne estimere denne helt korrekt. Gruppen er 

repræsenteret i mange lande som alle behandler beskatning forskelligt og i mange 

lande er shipping delen underlagt skattereglerne om tonnagebeskatning hvor 

størrelsen af flåden har en alt afgørende faktor.   

10.5 Nettodriftsaktivernes omsætningshastighed 

Det vurderes at AOH i fremtiden vil ligge på et stabilt niveau på 1,9. Et niveau som 

er en anelse højere end det NOL oplevede i 2009 men samtidig en anelse lavere end 

i den historiske performance. Det vurderes at omsætnignen og netto driftaktiver vil 

følge hinanden i fremtiden. 
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2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020T
AOH 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90

Figur 30: AOH Kilde: NOL regnskab / Egen tilvirkning

 

10.6 WACC 

Som tidligere nævnt forventes WACC at holde et stabilt niveau igennem budget 

perioden og terminalledet. Dette niveau er vurderet til 9,25 pct. Den tidligere 

diskussion af WACC kan findes under punkt 9. 

11 Værdiansættelse 

Som tidligere diskuteret vil værdiansættelsen blive foretaget med udgangspunkt i 

FCFF modellen, Rido modellen og via multiple. Til cash flow modellen anvendes den 

indirekte metode som tager udgangspunkt i virksomhedensværdien hvorefter 

långivernes fordringer fratrækkes for at komme frem til aktionærværdien. Dette er 

modsat den direkte model hvor aktionærværdien beregnes udfra de pengestrømme 

som tilfalder ejerne af virksomheden (Sørensen, 2009, s. 25 – 26). 

11.1 FCFF Modellen 

FCFF modellen  tager udgangspunkt i det frie cash flow til virksomheden. Dette 

udregnes ved driftoverskudet minus delta i nettodriftaktiverne. Disse pengestrømme 

diskonteres tilbage ved WACC’en på 9,25 pct. Her gøres der opmærksom på at 

tilbagediskonteringen foregår med udgangspunkt i det gennemsnitlige tidspunkt for 

cash flowet og ikke ved årene start eller slutning. Dvs at der i år 2010 

tilbagediskonteres med 0,5 i stedet for 1. Dette skylder as det gennemsnitlige cash 

flow forventes at falde 1 Juli 2010. I udregnigerne kan det ses at denne justering 

opjustere værdien af NOL med 142 mio USD. Terminalværdien bliver tilbage 

diskonteret med samme faktor som år 2019. Til udregning af terminalleddet 

pengestrømmen er WACC minus væksten blevet brugt. Dette skyldes at værdien af 

terminalleddet er baseret på en uendelig annuitet. Vha FCFF modellen er NOLs 

Enterprisevalue vurderet til 7,2 mia USD. Ud af dette udgør de finansielle 

forpligtelser 980 mio USD hvilket giver en egenkapitalværdi på 6,2 mia USD. Med en 

aktieudstedelse på 2,6 mia aktier giver dette en kursværdi på 2,4 usd pr stk. Baseret 

på USD/SGD valutakurs på 1,39 vurderes den singaporianske aktieværdi til 3,34 

SGD per aktie. Dette er baseret på valutakursen pr 1/1-2010. Modeludregningerne 

findes i bilag 12. 
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11.2 RIDO Modellen 

RIDO modellen tager udgangspunkt i NOLs netto driftaktiver hvorefter WACC 

multipliceret med driftoverskuddet trækkes fra. NOLs Enterprisevalue samt 

egenkapitalværdi giver samme resultat som FCFF modellen. Det skal dog bemærkes 

at nutidsværdien af RIDO sammenlignet med nutidsværdien af pengestrømmene er 

væsentlig lavere. Ligeledes beregnes nutidsværdien af kerne driftaktiviteten 

forskelligt hvilket giver en lavere værdi i RIDO modellen på ca. 4 mia USD. Yderligere 

er midtårsjusteringen væsentlig mindre med omkring 50 mio USD. 

Modeludregningerne findes i bilag 13. 

11.3 Multiple 

Formålet med relative værdiansættelsesmodeller er at estimere værdien af en 

virksomhed baseret på hvordan sammenlignelige virksomheder er prissat af 

markedet. Dette skaber i praksis den problemstilling at ingen virksomheder er 

identiske når det kommer til pengestrømme, vækst og risiko. Derfor er det essentielt 

at processen og analysen tager højde for dette og de fornødne justeringer foretages. 

Værdiansættelse baseret på relative performance bruger ofte tre faser; 1) 

Identifikation af sammenlignenlige virksomheder prisfastsat af markedet, 2) 

Skalering af markedsprisen til en gennemsnitlig variable som kan genere en stardard 

pris hvilken kan sammenlignes på tværs af virksomhederne, 3) Justering af forskelle 

mellem virksomhederne. De relative modeller er i praksis de klart mest brugte 

metoder i forbindelse med værdiansættelser. Dette skyldes mange forskellige grunde 

hvoraf et par stykker er nævnt i det efterfølgende; 1) Brugen af multipler er 

hurtigere og mindre resourcekrævende sammenlignet med DCF metoden, 2) Priser 

baseret på relative modeller er ofte nemmere at ’sælge’ eftersom køber kan have 

svært ved at forstår en DCF analyse, 3) Relative modeller er nemmere at foresvarer 

eftersom de er prissat på baggrund af markedet og ikke indviklede forudsætninger 

som kan være tilfældet med DCF (Damodaran, 2006, s. 233-235). Ved identiske 

aktiver er det forholdsvis nemt at sammenligne priser i markedet men øges 

forskellen f.eks. i størrelse, alder eller lignede øges sværhedsgraden proposionelt. 

Ved sammenligning af virksomheder er denne sværhedsgrad øget yderligere og det 

er derfor en nødvendighed at justere og skalere de underliggende performance tal så 

disse bliver sammenligninge (Damodaran, 2006, s. 233-235). 

 



NOL Værdiansættelse  HDFIN – Hovedopgave   
   

Rasmus N. Jensen   Side 63 af 85 

Denne analyse anvendes primært som et subliment til DCF og RIDO analysen og 

bruges til at vurdere rimeligheden af disse analyser. Multiple analysen fokusere på 

peergruppe-virksomheder, som er baseret på shipping selskaber der operere på de 

samme primærer markeder som NOL. Signifikant mindre virksomheder er 

ekskluderet fra analysen eftersom det vurderes at disse multiple har for vid en 

spredning. Analysen vurderer NOLs værdi på baggrund af forholdet mellem 

nedenstående virksomheders markedsværdi og deres salg, EBITDA og EBIT i de to 

forekommende budgetår (Koller, 2005, s. 371). Disse estimater og markedsværdier 

er rapporteret af Bloomberg. 

 

Det ses af nedenstående figur at EV/SALES multiple for både budget år et og to har 

en forholdsvis small spredning samt en median multiple på 0,8 og 0,73. Bruges disse 

overfor NOLs budget omsætning for samme periode fås en EV på cirka 6 mia USD. 

Dette er godt 1,2 mia USD under værdien fra DCF modellen. Det kan skyldes mange 

faktorer men det vurderes at den primærer grund skyldes en generel negativ 

holdning i markedet hvilket har presset priserne ned. Spredningen for EV/EBITDA er 

væsentlig større hvilket kunne påvise at brugen af disse multiple foretages med en 

vis usikkerhed. Median multiplen for år et or år 2 er henholdsvis 9,11 og 7,38 hvilket 

giver en NOL virksomhedsværdi på 3,8 mia USD til 11 mia USD. En meget bred 

spredning som ligger på begge sider af de førvævnte værdier estimeret på baggrudn 

af EV/SALES. EV/EBIT multiplerne udviser en endnu større spredning mellem 

minimum og maximum og CHINA SHIPPING vurderes i skrivende stund til en negativ 

EV/EBIT multiple til -706. Virksomhedsværdien er udfra EV/EBIT vurderet til 

henholdvis 7 mia USD og 11 mia USD for budgetår et og to.  

 



NOL Værdiansættelse  HDFIN – Hovedopgave   
   

Rasmus N. Jensen   Side 64 af 85 

VIRKSOMHED VALUTA EV OMS. 1FY OMS. 2FY EBITDA 1FY EBITDA 2FY EBIT 1FY EBIT 2FY
EVERGREEN TWD 73.572       84.246       99.544       -5.773         4.540          -10.216   -788          
YANG MING TWD 67.271       98.772       117.294     4.548          11.271        938         5.128        
NIPPON YUSEN JPY 1.481.563  1.874.863  2.016.062  162.603      200.885      61.578     88.023       
ORIENT OVERSEAS HKD 6.279        5.438        6.147        403             603             187         354           
CHINA SHIPPING HKD 48.609       28.095       32.959       1.437          3.698          -69          2.156        
WAN HAI LINES TWD 37.932       47.631       55.588       4.196          7.069          -2.037     600           
HANJIN SHIPPING KRW 5.263.099  8.394.871  8.876.237  580.689      764.347      211.410   407.297     
NOL USD 7.500        8.300        420            1.494         300         664           

EV/SALES EV/SALES EV/EBITDA EV/EBITDA EV/EBIT EV/EBIT
EVERGREEN 0,87 0,74 -12,74 16,21 -7,20 -93,37 
YANG MING 0,68 0,57 14,79 5,97 71,72 13,12
NIPPON YUSEN 0,79 0,73 9,11 7,38 24,06 16,83
ORIENT OVERSEAS 1,15 1,02 15,60 10,41 33,59 17,73
CHINA SHIPPING 1,73 1,47 33,84 13,15 -706,90 22,54
WAN HAI LINES 0,80 0,68 9,04 5,37 -18,62 63,22
HANJIN SHIPPING 0,63 0,59 9,06 6,89 24,90 12,92

Minimum 0,63 0,57 -12,74 5,37 -706,90 -93,37 
Median 0,80 0,73 9,11 7,38 24,06 16,83
Maximum 1,73 1,47 33,84 16,21 71,72 63,22
Spredning 1,10 0,90 46,58 10,84 778,62 156,59

NOL EV 5.972,75    6.099,50    3.826,86     11.018,52    7.218,03  11.176,20  

Figur 31: Multiple Analyse Kilde: Bloomberg / Egen tilvirkning

 

 

Med en estimeret virksomhedsværdi udfra DCF modellen på 7,2 mia USD kan det ses 

af ovenstående figur at de markedsfastsatte multipler falder på begge sider af dette 

estimat. Tages der et gennemsnit af de estimeret værdier fås 7,5 mia USD som 

falder tæt på den tidligere analyset værdi af NOL. På baggrund af dette vurderes 

markesværdien fastsat via DCF og RIDO-modellen er fair retvisende. 

11.4 Følsomhedsanalyse 

Følsomhedsanalysen er lavet på baggrund af de finansielle værdidrivere diskuteret 

under sektion 10. Eftersom budgettet er baseret på disse nøgletal og eftersom det 

vurderes at være de primære værdidrivere er analysen bygget op omkring disse. 

CAP er udeladt af følsomhedsanalysen idet det ikke vurderes at være relevant at 

inkludere. De finansielle værdidrivere er analyseret udfra relative ændringer på +50 

pct / -50 pct i forhold til de i værdiansættelsesmodellen fastsatte niveauer. Dette 

gøres for analyse følsomheden af disse driver overfor aktiekursen af NOL. 

Udregningstabellerne kan findes i bilag 14. 

 

NOLs virksomhedsværdi er mest følsom overfor ændringer i WACC’en. Værdien er 

negativt korreleret med WACC’en og ved et fald på 50 pct i kapitalomkostningerne  

stiger NOLs aktieværdi med over 300 pct.  Ligeledes vil værdien falde til 1,2 USD per 

aktie hvis WACC’en stiger til 13,875 pct. WACC’en er bygget op af forskellige variable 

og det vurderes at den risikofri rente samt risikotillægget er de mest volitile for NOL. 
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Det vurderes dog ikke at WACC’en hverken vil stige eller falde med 50 pct. Dog 

vurderes det som en reel risiko at den risikofri rente kan stige i fremtiden og stiger 

denne til 4 pct fra det nuværende niveau på 2,83 pct vil WACC’en være lig 10 pct. 

Dette vil være en stigning på næsten 10 pct hvilket ville få værdien til at falde til 

2,053 USD. Udover WACC’en er skatteprocenten ligeledes negativt korreleret med 

værdien hvilket giver god mening. Jo mere skat der bliver betalt jo mindre værdi er 

der tilbage til ejerne. En stigning til 27 pct i skat vil medføre et fald i aktieværdien på 

19 pct. Ligeledes vil et fald i skatten til 9 pct medføre en stigning i værdien til 2,85 

USD.  

 

En positiv ændring på 50 pct i NOLs overskudgrad vil have en positiv indflydelse på 

aktieværdien på over 85 pct. Ligeledes vil en negativ ændring have den tilsvarende 

negative effekt på værdien. Det vurderes at en volitet på op til 20-25 pct er realistisk 

og NOL er meget følsom overfor dette. Det vurderes dog at sandsynligheden for en 

stingning er større en risikoen for et fald i overskudsgraden. Omkostningerne til 

bunker udgør den største risiko for NOL overfor overskudsgraden men samtidig også 

den største potentielle gevinst.    

 

NOLs aktieværdi er også meget følsom over deres evne til at anvende deres aktiver 

til at skabe øget salg. Stigning i AOH på 30 pct vil skabe en merværdi per aktie på 

26 pct. Følsomheden overfor et fald i AOH er endnu højere hvilket betyder at et 30 

pct fald vil medføre en værdiforringelse på næsten 50 pct. Falder NOLs AOH med 

mere end 45 pct vil værdien af NOLs aktie teoretisk set være lig nul. 

 

Salgets vækst har selvsagt en stor indflydelse på kursværdien og en stigning på 50 

pct i forhold til budgettet vil betyde en værdistigning på godt 25 pct. Et fald i 

væksten på 50 pct vil ligeledes betyde en værdiforringelse på cirka 18 pct.  

11.5 Scenarieanalyse 

Med udgangspunkt i de kritiske faktorer identificeret i sektion 7 vil der i det 

efterfølgende blive foretaget en scenarieanalyse. Analysen tager i betragtning de 

kristiske faktorer som er mere end 25 pct korreleret med fragtraterne og vil bliver 

analyseret i 3 scenarier; BEAR CASE – hvor udviklingen i de kritiske faktorer er mere 

negative end forventet, BASE CASE – hvor udviklingen i de kritiske faktorer er lig 
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budgettet og BULL CASE – hvor udvilking i de kritiske faktorer er mere positive end 

forventet i budgettet. Scenariematricen kan findes i bilag 15. 

 

Som tidligere identificeret er kapaciteten den faktorer som har den størreste 

samvariation med fragtraterne på NOLs primære markeder. Det vurderes at en 

positiv udvikling medfører en klar stigning i værdien og at denne kan være så meget 

som 11 pct. Det forudsætter at mange af de nye containerskibsleveringer på 

markedet bliver annulleret og at de på nuværende tidspunkt oplagte skibe forbliver 

på land. En stigning i kapaciteten vil medføre enten et fald i fragtraterne eller en 

stabilitet hvilket har klare negative konsekvenser. Olieprisen er ligeledes kritisk 

overfor NOLs indtjening og BASE CASE er baseret på de historiske niveauer. 

Udviklingen i USD kan medføre en stigning i oliepriserne som kan presse prisen for 

NOL aktier ned. BEAR CASE er mindre negativ overfor stigninger i olieprisen 

sammenlignet med kapaciteten og denne kan medføre et 0,25 SGD fald i prisen. 

 

Kilde: Egen tilvirkningFigur 32: Scenarie Analyse - NOL's aktieværdi (SGD)
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En stigning i efterspørgselen på fragt i forbindelse med en øget økonomisk aktivitet 

kan medføre en stigende indtjening for NOL. BULL CASE er baseret på en massiv 

øget vækst samt et kraftig restocking program hos de mange kunder I Europa og 

USA. BEAR CASE scenariet bygger på en maglende investeringlyst hos forbrugerne 

og staterne og kan presse aktieprisen med 7-8 pct. 

 

Stålpriserne er i BASE CASE scenariet baseret på den historiske udvikling. Det 

globale aktivitetsniveau vil have indflydelse på priserne på stål og nybygningspriser 

og T/C hire niveauet vil følge denne udvikling. En stigning i priser vurderes at have 

en forsinket effekt eftersom nybygningsprogrammer betales over en længere 
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periode. BEAR CASE scenariet forudsætter kratige stigninger i stålpriserne og kan 

trække aktiekusen ned med 5-10 pct. 

11.6 NOLs markedsværdi 

NOLs aktie blev den 1. Januar 2010 på den singaporianske børs handlet til 1,79 SGD, 

ved en USD/SGD kurs på 1,39. 

12 Konklusion 

Igennem FCFF og RIDO modellerne blev NOL virksomheden vurderet til at have en 

enterpriseværdi på 7,2 mia USD og en egenkapitalværdi på 6,2 mia USD. NOLs 

aktiekursværdi er således vurderet til 2,4 usd pr. stk hvilket svarer til 3,34 SGD per 

aktie. Eftersom den officielle NOL markedsværdi på børsen er 1,79 vurders det at 

denne ikke afspejler en fair værdi af virksomheden, og at den officelle markedsværdi 

undervurdere virksomhedsværdien med 87 pct. 

 

De lave skibs- og stålpriser samt de tre store markeder – Pacific, Atlanten og Europa 

– er af signifikant betydning for NOLs fremtidige indtjening. Ligeledes udgør de 

stordriftsmæssige fordele overfor tog, lastbil og flytransporten et vigtig 

konkurrenceparameter for NOL og shippingbranchen i fremtiden. Globale alliancer og 

handelskonferencer er yderligere en signifikant del af industrien og udgør ligeledes 

en af de signifikante ikke-finansielle værdidrivere.    

 

På makroniveauet spiller WTO og andre handelsliberale organisationer er essientiel 

positiv rolle overfor NOL og den fremtidige indtjening. Ligeledess spiller lokale 

carbotageregler og handelsresriktioner en essientiel negativ rolle overfor NOL. NOLs 

indtjening er drevet af bla. de tre store økonomier i USA, Kina og den europæiske 

union og pengepolitikken i disse lande er af signifikant karakter overfor indtjeningen.  

 

De nuværende billige stål- og skibspriser er gode muligheder for NOL at få fornyet 

den forholdvis gamle flåde bestående af forholdsvis små skibe. Ligeledes vil en 

økonomisk op- eller nedtur har afgørende betydning for NOLs fremtidige indtjening. 

Det singaporianske ejerskab samt medlemskabet af New World Alliance og TSA 

udgør de afgørende stærke sider hos NOL. Ligeledes udgør de amerikanske 

terminaler og tilstedeværelsen på det store kinesiske marked også stærke sider hos 
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NOL. Det vurderes at den store eksposure overfor den amerikanske og kinesiske 

økonomi er en af NOLs absolutte svageste sider.   

 

Det vurders at de efterfølgende 4 faktorer udgør de afgørende successkriterier for 

NOLs indtjening: Størrelsen på den globale flåde i markedet, det globale brutto 

nationale produkt, stålpriser samt olipriser 

 

Fra 2005 – 2008 har NOL set en stigning i omsætningen på næsten 30 pct. og i 

samme periode en gennemsnitlig EBIT margin på godt 16 pct. I 2009 faldt 

omsætningen 30 pct. til et niveau under det som NOL så i 2005. EBIT margin gik 

ligeledes i negativ. Igennem hele perioden har NOL set en gennemsnitlig stigning på 

8 pct. i nettodriftaktiverne.  

 

Det vurderes at NOL vil se en stigning i omsætningen på henholdsvis 15 og 11 pct. 

over de næste to år hvorefter det vil flade lidt ud. På den lange bane forventes en 3 

pct. årlig stigning i omsætningen. EBIT margin vil stabilisere på ca. 7 pct. og 

overskudsgraden efter skat forventes at ligge på 6 pct. Kerne nettodriftaktiverne 

forventes at udvikle sig i samme tempo som omsætningen og NOLs fremtidige WACC 

er estimeret til 9,25 pct. I gennem budgetperioden forventes en 9 pct. årlig stigning i 

NOLs pengestrømme fra operationen. 

 

En positiv udvikling i den globale flådekapacitet har en procentvis effekt på 11 pct. af 

den estimerede markedsværdi. Olieprisudviklingen vurderes at have en 

markedsværdi effekt på 8 pct. og stålpriserne samt det globale BNP niveau har en 

effekt på 6 pct.  
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13 Perspektivering 

Det vurderes at problemformuleringen er blevet besvaret på baggrund af den 

foregående analyse. Det vurderes dog ligeledes at yderligere aspekter med fordel 

kunne inddrages i analysen og især den fremtidige udvikling i fragtraterne kunne 

danne grundlag for en mere dybdegående analyse. Dette forudsætter pålideligere 

dataserier med en tilstrækkelig løbetid. En branche som shippingindustrien berører 

de fleste af de globale markeder og flere økonomiske nøgletal kunne med fordel 

analyseres for at opbygge en mere kompleks model for den fremtidige udvikling. 

Efter endt dataindsamling er der foruden de kritiske faktorer identificeret i opgaven, i 

markedet enighed om at containere – eller mangel på samme vil udgøre den 

begrænsende faktor. Dette betyder at containerudbuddet højst sandsynligt vil drive 

priserne mere end set tidligere og de virksomheder som kan følge med 

efterspørgselen spås gode indtjenignsmuligheder i fremtiden.  
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15 Bilag 

Bilag 1 – Fagudtryk 

Amerikas: Defineret som Nord Amerika og Latin Amerika 
 
Backhaul: Den retning på et marked hvor den mindste mængde fragt transporteres 
 
Berth window: Er den tid et givent skib har lov til at lægge i havnen 
 
Bunker: Brændstof til containerskibe 
 
Carbotage: Lokale handelsrelger som foreskriver at kun lokale rederier må operere 
på et givent marked. 
 
Drydocking: Containerskibe har regulære eftersyn typisk hver 3-5 år. 
 
FFE: 40’ container 
 
Freight Forwarders: Står for transport af last på vegne af andre. 
 
Headhaul: Den retning på et marked hvor den største mængde fragt transporteres 
 
Indbefragtede skibe: Skibe som er lejet for en hvis periode. 
 
Intermodal: Omhandler fragt af last over land. 
 
Leasing: Udtryk for en lejeaftale mellem skibsejer og shippingselskab. Oftest 
omfatter lejekontrakten den operationelle rådighed og skibet hvilket ekskuldere crew 
og running costs i form af bunker ect. 
 
Maintrade skibe: Større skibe som sejler på de store markeder. 
 
Regionale feeder: Mindre skibe som sejler kortere distancer. 
 
Restocking: Når kunder fylder deres lagre op med varer. 
 
Schedule: Transportplanen for skibe (kan sammenlignes med køreplanen for busser) 
 
Schedule Reliability: Måler rettidig ankomst 
 
Second-hand: Betegnelse for brugte containerskibe. 
 
Slow steaming: Når sejlfarten sættes ned 
 
T/C (Time Charter): Er en betegnelse for en daglig lejepris af et containerskib 
 
TEU: 20’ container 
 
Trade: Betegnelse for de geografiske markeder 
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Bilag 2 - Porters Five Forces 

Forudsætninger: 

1) Lav usikkerhed i omverden hvilket bidrager til større konkurrencemæssig 

fleksibilitet.  

2) Ingen relationer mellem konkurrenter, købere og levenrandører 

3) Markedsværdien skabes på baggrund af en strukturel fordel 

 

Kritik: 

Porters model kan kritiseres udfra det synspunkt at den er statisk opbygget og 

bygger på at den nuværende konkurrence situation er vedvarende. I de fleste 

tilfælde vil den nuværende sitation ikke være vedvarende og eventuelle 

fejlkonklusioner på baggrund af modellen er en risiko. Dette forsøges udgået ved at 

tage budgetperiodes forventninger i betragtning. Ligeledes er der i modellen ingen 

differentiering af konkurrencekræfterne og det kan argumenteres at visse kræfter 

udgør en tungere indflydelse (Lægaard, s. 70). I container shipping branchen er 

kundesegmentet meget afgørende og vil i denne analyse blive vægtet tungere. 

 

Operationaliseringen er lavet ved egen tilvirkning på baggrund af afsnittet i den 

strategiske analyse. Modellen er lavet for at give et bedre overblik over den 

nuværende situation samt at skabe relationer mellem markedssituationen og de 

fremtidige forventninger til APLs performance. ’M’ er et udtryk for hvordan markedet 

vurderes set fra APLs perspektiv. En pil er udtryk for i hvilken retning det vurderes at 

markedet vil gå og et udtryk for den indvirkning det vil have på APL indenfor 

budgetperioden. Længden på pilen viser i hvor høj grad det vurderes at ændre sig. 

 

F.eks. ’Skibspriser’ under ’Adgangsbarrier’ er vurderet til ’Rød’ hvilket svare til at 

situationen er ’Ugunstig’ for APL. Dette skyldes de lave skibspriser hvilket gør det 

attraktivt for nye investorer at komme ind på markedet. Det vurderes yderligere at 

denne faktor vil ændre sig hen imod en mere ’Gunstig’ situation for APL idet det 

vurderes at priserne vil stige og adgangsbarrierne efterfølgende vil blive højere. 
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Porters Five Forces
Adgangsbarrier M
- Skibspriser M
- Leasning M
- Etablerede Shippingselskaber M
- Kompleksitet M

Købers Forhandlingskraft M
- Store Globale Kunder M
- Mindre Kunder M
- Logistik/Freigtforwarders M

Leverandør Forhandlingskraft M
- Terminaler (USA) M
- Terminaler (Asien) M
- Bunkers M
- Logistik M
- Skibsværfter M

Substituerende Produkter M
- Alternativ Transport (Lastbil/Tog) M
- Alternativ Transport (Fly) M
- Stordriftsfordele M

Konkurrence M
- Pacific M
- Atlantic M
- Europa M
- Alliancer M
- Oplagte Skibe M

Ugunstig Situation Gunstig Situation

Kilde: Egen TilvirkningFigur 34: Porters Five Forces - Operationalisering

 

Bilag 3 – PESTEL 

Pestel: 

Kritik: Det eksterne miljø er utrolig komplex og dynamisk hvilket medføre at 

analysen hurtig kan blive forældet14. Der kan ydermere være en tendens til at 

beslutningstagerne fokusere for meget på allerede identificeret faktorer og dermed 

overser potentielle muligheder eller risiko.    

 

Operationaliseringsmodellen er lavet på samme baggrund som PFF analysen. F.eks 

vurderes det at WTO bidrager positivt til NOLs markedssituation og at udviklingen 

forventer at blive endnu mere gunstig for NOL. Dette skyldes forventningerne om at 

WTO og lignede virksomheder vil medføre flere restriktioner overfor protektionisme 

og bidrage positivt til øget global handel.  

                                          
14 www.oup.com/using_pestel_analysis  
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PESTEL
Politik M
- WTO, OECD, UNCTAD osv M
- Handelsbarriere og Protektionisme M
- Carbotage Regler M
- Pengepolitik M

Økonomi M
- Europa's Økonomi M
- USA's Økonomi M
- Kina's Økonomi M

Social M
- Ansatte M
- Kundesegmentering M
- Landesegmentering M

Teknologi M
- Større Skibe M
- Slow steaming M
- Mere bunker efficiente Skibe M

Miljø M
Co2 Kvoter M
Skibseffektivitet M

Lovgivning M
Sikkerhed M
Navigation M
Shippingalliancer M

Kilde: Egen TilvirkningFigur 35: PESTEL - Operationalisering
Ugunstig Situation Gunstig Situation

 

Bilag 4 – SWOT 

Nedenstående operationalisering af SWOT-analysen er lavet på baggrund af PPF and 

PESTEL analysen. De interne styrker og svage sider for NOL bygger på de eksterne 

faktorer og det nuværende marked. NOLs muligheder og trusler er forsøgt 

kvantificeret ved følgende 3 instrumenter; Sandsynlighed – Hvorvidt de respektive 

faktorer vurderes sandsynlighed set fra NOLs side, Økonomisk effekt – I hvilken grad 

de respektive faktorer kunne have indflydelse (forbedring eller forringelse) på NOLs 

indtjening og Tidshorisont – Hvornår de respektive faktorer vurderes at påvirker 

NOLs indtjening. De stærke og svage sider er i stedet for sandsynlighed blevet 

vurderet udfra Vigtighed – Vurderes på en skala startende fra 1, hvor 1 er mest 

vigtig for NOL og ligeledes har størst økonomisk effekt. 
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Faktor
Muligheder
- Økonomisk optur 80-90% 20-30% År 2 - År 6
- Bunker hedging eller faldne priser 30-40% 5-10% År 2 - År 6
- Faldende stål priser 20-40% 4-6% År 2 - År 4
- Nye markeder 30-50% 6-8% År 2 - År 6
- Billige skibe i markedet 60-80% 10-15% År 1 - År 3

Trusler
- Forsat økonomisk krise 10-20% 10-20% År 2 - År 3
- Stor markedsekposure fra USA og Asien 20-40% 10-15% År 2 - År 5
- Overkapacitet i markedet 40-50% 10-20% År 1 - År 5
- Olie- og stål pristigninger 20-30% 5-10% År 1 -
- Protektionisme 50-60% 6-8% År 1 - År 5
- Nye konkurrenter 70-80% 4-6% År 1 - År 2

Faktor
Stærke sider
- Nøgle terminal faciliteter i USA 3 10-12% År 1 -
- Singaporiansk Ejerskab af 68% 1 10-15% År 1 -
- Medlem af New World Alliance / TSA 4 5-10% År 1 -
- Kinesisk repræsentation 2 10-15% År 1 -
- Kunde differentiering 5 2-6% År 1 -
- Leasing andel af Flåden 6 2-6% År 1 -

Svage Sider
- Stor eksposure for USA og Asien 1 10-15% År 1 -
- Høj kostbase 3 5-10% År 1 - År 6
- Lav andel af langtidskontrakter 5 2-6% År 1 - År 3
- Gammel flåde 4 5-10% År 1 - År 6
- Flåde bestående af relativt 'små' skibe 2 5-10% År 1 - År 6

Inspiration hentet fra Lægaard (2005) ”Strategi i vindervirksomheder”, s. 203 - 204

Tidshorisont Økonomisk EffektVigtighed

Figur 36: SWOT - Operationalisering Kilde: Egen Tilvirkning

Sandsynlighed Økonomisk Effekt Tidshorisont 
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Bilag 5 – Bunker effekt 

Vessel Size 3.000     Vessel Size 7.000     
No of vessels 5            No of vessels 5           
Roundtrip Days 35          Roundtrip Days 35         

Vessel Cost 27.981    Vessel Cost 54.000   
Roundtrip Vessel Cost 979.335         Roundtrip Vessel Cost 1.890.000      

Vessel speed 11,5       Vessel speed 11,5       
Bunker consumption per roundtrip 3.028     Bunker consumption per roundtrip 6.720     
Bunker price (USD/mton) 500        Bunker price (USD/mton) 500        
Bunker Costs 1.513.750      Bunker Costs 3.360.000      

Total Roundtrip Costs 2.493.085      Total Roundtrip Costs 5.250.000      

Revenue (1,000 usd per TEU) 15.000.000    Revenue (1,000 usd per TEU) 35.000.000    

Result 12.506.915  Result 29.750.000  

Vessel Size 3.000     Vessel Size 7.000     
No of vessels 5            No of vessels 5           
Roundtrip Days 35          Roundtrip Days 35         

Vessel Cost 27.981    Vessel Cost 54.000   
Roundtrip Vessel Cost 979.335         Roundtrip Vessel Cost 1.890.000      

Vessel speed 22,0       Vessel speed 22,0       
Bunker consumption per roundtrip 19.985    Bunker consumption per roundtrip 31.325   
Bunker price (USD/mton) 500        Bunker price (USD/mton) 500        
Bunker Costs 9.992.500      Bunker Costs 15.662.500    

Total Roundtrip Costs 10.971.835    Total Roundtrip Costs 17.552.500    

Revenue (1,000 usd per TEU) 15.000.000    Revenue (1,000 usd per TEU) 35.000.000    

Result 4.028.165    Result 17.447.500  

Vessel Size 3.000     Vessel Size 7.000     
No of vessels 6            No of vessels 6           
Roundtrip Days 42          Roundtrip Days 42         

Vessel Cost 27.981    Vessel Cost 54.000   
Roundtrip Vessel Cost 1.175.202      Roundtrip Vessel Cost 2.268.000      

Vessel speed 11,5       Vessel speed 11,5       
Bunker consumption per roundtrip 4.360     Bunker consumption per roundtrip 9.677     
Bunker price (USD/mton) 500        Bunker price (USD/mton) 500        
Bunker Costs 2.179.800      Bunker Costs 4.838.400      

Total Roundtrip Costs 3.355.002      Total Roundtrip Costs 7.106.400      

Revenue (1,000 usd per TEU) 18.000.000    Revenue (1,000 usd per TEU) 42.000.000    

Result 14.644.998  Result 34.893.600  

Figur 37: Bunker effekt Kilde: Egen Tilvirkning

 

Bilag 6 – Fragtrater vs Aktiekurser 

Korrelationsmatricen er lavet i Microsoft excel udfra følgende ligning:  

YX
YX

YXCov
σσ

ρ ),(
, =  
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Asia/Eur WB Børs Kurs Eur/Asia EB Børs Kurs
Asia/Eur WB 1 Eur/Asia EB 1
Børs Kurs 0,646473075 1 Børs Kurs -0,069300647 1

Asia/US EB Børs Kurs US/Asia WB Børs Kurs
Asia/US EB 1 US/Asia WB 1
Børs Kurs 0,232030404 1 Børs Kurs -0,342755973 1

US/Eur EB Børs Kurs Eur/US WB Børs Kurs
US/Eur EB 1 Eur/US WB 1
Børs Kurs -0,147915573 1 Børs Kurs 0,670570165 1

Figur 38: Korrelationer Kilde: Egen tilvirkning

 

Bilag 7 – Kritisk faktorer vs Fragtrater 

EUR-US WEB T/C Hire EUR-US WEB Nybygning EUR-US WEB Stål
EUR-US WEB 1 EUR-US WEB 1 EUR-US WEB 1
T/C Hire 0,572276861 1 Nybygning 0,844357769 1 Stål 0,663693601 1

EUR-US WEB Olie EUR-US WEB USD/EUR EUR-US WEB Rente
EUR-US WEB 1 EUR-US WEB 1 EUR-US WEB 1
Olie 0,666167901 1 USD/EUR -0,686635944 1 Rente 0,148478977 1

EUR-US WEB Kapacitet EUR-US WEB BNP
EUR-US WEB 1 EUR-US WEB 1
Kapacitet 0,699472155 1 BNP 0,386043123 1

Asia/Eur WB T/C Hire Asia/Eur WB Nybygning Asia/Eur WB Stål
Asia/Eur WB 1 Asia/Eur WB 1 Asia/Eur WB 1
T/C Hire 0,442854328 1 Nybygning 0,58595242 1 Stål 0,167816384 1

Asia/Eur WB Olie Asia/Eur WB USD/EUR Asia/Eur WB Rente
Asia/Eur WB 1 Asia/Eur WB 1 Asia/Eur WB 1
Olie 0,053582368 1 USD/EUR -0,29298774 1 Rente 0,315710312 1

Asia/Eur WB Kapacitet Asia/Eur WB BNP
Asia/Eur WB 1 Asia/Eur WB 1
Kapacitet 0,572877827 1 BNP 0,476593824 1

Figur 39: Korrelationer Kilde: Egen tilvirkning

 

Bilag 8 – Reformulering af regnskaber 

En reformulering af resultatopgørelsen baseres på en opdeling af posterne i ordinært 

resultat, ekstraordinært resultat og finansieringsposter. Yderligere inddrages ikke-

resultatførte poster fra egenkapitalopgørelsen (Sørensen, 2009, s. 134). Dette 

medfører en opgørelse af overskuddet på totalindkomstbasis som er drevet af den 

primære drift og finansierignen. Reformuleringen giver mulighed for at beregne 

nødvendige nøgletal, der på korrekt vis måler resultatet af virksomhedens primære 

aktiviteter. 
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Reformuleret Resultatopgørelse (US$ '000)
2005 2006 2007 2008 2009

Nettoomsætning 7.271.060   7.263.500   8.159.977   9.285.125   6.515.578   

-Driftsomkostninger -5.427.882  -5.885.680  -6.610.648  -8.066.202  -6.249.735  
= Driftsoverskud fra salg før skat 1.843.178   1.377.820   1.549.329   1.218.923   265.843      
+ Andet Driftsoverskud -             -             -             -             -             
+ Anden totalindkomst (drift) -             -             -             -             -             
= Driftsoverskud før skat i alt 1.843.178   1.377.820   1.549.329   1.218.923   265.843      
- skat på driftsover -331.772     -248.008     -278.879     -219.406     -47.852       
= Driftsoverskud efter skat (1) (DO) 1.511.406   1.129.812   1.270.450   999.517      217.991      
- Renteomkostninger -53.304       -45.994       -44.013       -34.946       -59.265       
+ Finansielle indtægter 31.723        29.129        26.703        13.096        7.189          
= Nettorenteomkostninger -21.581       -16.865       -17.310       -21.850       -52.076       
+ Anden totalindkomst (finans dirty surplu 578             680             455             678             439             
+ Skattefordel på gæld 3.885          3.036          3.116          3.933          9.374          
= Nettorenteomkostninger efter skat (2) -17.118       -13.149       -13.739       -17.239       -42.263       
- Minoritetsinteresseres resultatandel (3) 7.654          9.492          9.202          5.149          1.705          

= Totalindkomst efter skat (= 1-2-3) 1.501.942   1.126.155   1.265.913   987.427      177.433      

Dirty Surplus i forhold til årsrapport 578             680             455             678             439             

Skattesats 18% 18% 18% 18% 18%

Kilde: Egen tilvirkning

 
En reformulering af egenkapitalopgørelsen baseres på en opdeling af posterne i 

transaktioner med ejerne og i totalindkomst (Sørensen, 2009, s. 107). 

Reformuleringen giver et dybde gående kendskab til indtægter og omkostninger der 

vedrører totalindkomsten, trods disse er bogført direkte på egenkapitalen. Dette 

kaldes dirty-surplus accounting. Ligeledes kan transaktioner og posteringer der 

vedrører ejernes interesse analyseres. I overnstående reformulering er disse poster 

blevet inkluderet direkte under anden totalindkomst og den egentlige reformulering 

er ikke inkluderet i bilaget. 

 

En reformulering af balancen sker ved at klassificere posterne mellem finansiel 

aktivitet og driftsaktivitet (Sørensen, 2009, s. 121). Dette gør det muligt at beregne 

nøgletal, der måler resultatet af virksomhedens aktiviteter. 
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Reformuleret Balance (US$ '000)
2005 2006 2007 2008 2009

Kernedriftsaktiver
Goodwill 221.453      121.454      121.454      129.095      129.095      
Patenter og licenser -             10              7                6                7                
Andre immaterialle aktiver 27.492        26.115        32.927        29.229        29.142        
Grunde og bygninger 2.259.778   2.191.479   2.812.777   3.642.636   3.509.266   
Produktionsanlæg og maskiner -             -             21.348        9.047          9.230          
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 73.037        73.889        73.105        80.730        77.895        

Indretning af lejede lokaler -             -             -             -             -             

Andre tilgodehavender -             -             -             -             -             
Udskudte skatteaktiver -             -             -             -             -             
Varebeholdninger 97.898        101.567      161.126      159.015      197.208      
Tilgodehavender fra salg 859.722      907.085      1.044.710   828.706      814.718      
Periodeafgrænsningsposter -             -             -             -             -             
Driftslikviditet (4% af omsætning) 690.842      290.540      326.399      371.405      260.623      
Selskabsskat 34.366        43.786        20.506        3.683          5.177          
Total driftsaktiver 4.264.588   3.755.925   4.614.359   5.253.552   5.032.361   

Driftsforpligtelser
Selskabsskat 65.638        36.364        32.313        35.283        42.498        
Udskudte skatteforpligtelser 137.509      17.148        18.180        24.972        25.155        
Hensatte forpligtelser 0 0 0 0 0
Leverandørgæld 871.247      915.633      1.116.496   1.066.478   1.009.918   
Anden gæld 197.077      141.683      54.263        466.963      20.975        
Total driftsforpligtelser 1.271.471   1.110.828   1.221.252   1.593.696   1.098.546   

Kerne Netto driftsaktiver 2.993.117   2.645.097   3.393.107   3.659.856   3.933.815   

Ikke-kernedriftsaktiver
Kapitalandele i associerede virksomheder 22.483        25.848        38.111        56.305        67.323        
Andre værdipapirer og kapitalandele 40.978        36.491        54.004        62.296        70.468        
Aktiver bestemt for salg -             -             -             -             -             
Total ikke-Kernedriftsaktiver 63.461        62.339        92.115        118.601      137.791      

Netto driftsaktiver 3.056.578   2.707.436   3.485.222   3.778.457   4.071.606   

Finansielle aktiver
Ikkerealiseret avance på finansielle kontrak 14.862        45.548        120.065      11.385        88.712        
Likvide beholdninger 470.104      403.773      177.966      57.814        72.425        
Total finansielle aktiver 484.966      449.321      298.031      69.199        161.137      

Finansielle Forpligtelser
Rentebærende forpligtelser 510.261      530.412      537.252      777.682      918.831      
Ikkerealiserede tab på finansielle kontrakte 91.191        115.987      123.613      127.308      126.047      
Periodeafgrænsningsposter 204.611      85.964        96.161        99.853        96.633        
Total finansielle forpligtelser 806.063      732.363      757.026      1.004.843   1.141.511   

Netto finansielle forpligtelser (NFF) 321.097      283.042      458.995      935.644      980.374      

Koncernegenkapital 2.735.481   2.424.394   3.026.227   2.842.813   3.091.232   
Minoritetsinteresser 20.835        33.378        45.299        44.047        43.571        

Moderselskabets andel af egenkapital 2.756.316   2.457.772   3.071.526   2.886.860   3.134.803   

Kilde: Egen tilvirkning

 

Bilag 9 – Diversifikation og risiko 

Sammenhængen mellem diversifikation og risiko er nedenfor illustreret grafisk. Aktiv 

diversifikation kan ikke reducere den systematiske risiko, Beta, da denne risiko er 

den generelle risiko for alle aktivklasser. Den systematiske risiko er et udtryk for den 
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ikke-diversificerbar risiko, som ligeledes er den risiko en investor betaler ekstra for. 

Det betyder at en stigning i antal aktiver i en given portefølje, udelukkende vil 

reducere den usystematiske risiko, men altså ikke den systematiske. 

 

Dette er illustreret i nedenstående figur: 

 
Følgende fortolkning af beta er gældende; 

• beta = 0, Risikofri investering 

• beta < 1, Investering med mindre risiko end markedsporteføljen 

• beta > 1, Investering med mere risiko end markedsporteføljen 

• beta = 1, Investering med samme risiko som markedsporteføljen 

Bilag 10 – Estimering af Beta 

Nedenfor er vist outputtet for de tre regressionsmodeller hvor afkastet på NOL aktien 

i alle modeller er den afhængige variable, og de respektive markedsindeks er 

modellens uafhængige variable. Denne analyse er yderligere baseret på 

kvartalsmålinger.  
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S&P 500 (USA) - Kvartalsanalyse

Regression Statistics
Multiple R 0,603057456
R Square 0,363678295
Adjusted R Square 0,346002692
Standard Error 0,233978537
Observations 38

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 1 1,126406602 1,126406602 20,57515644 6,1435E-05
Residual 36 1,970854404 0,054745956
Total 37 3,097261006

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0,001140891 0,038229504 -0,02984322 0,976356926 -0,078673919 0,076392136
S&P500 (US) 1,578473377 0,347989138 4,535984616 6,1435E-05 0,872718698 2,284228055  
FTSE 100 (Europa) - Kvartalsanalyse

Regression Statistics
Multiple R 0,602471409
R Square 0,362971798
Adjusted R Square 0,34527657
Standard Error 0,234108392
Observations 38

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 1 1,124218397 1,124218397 20,5124117 6,27281E-05
Residual 36 1,973042609 0,054806739
Total 37 3,097261006

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept -0,001854155 0,038270382 -0,048448825 0,961626344 -0,079470086 0,075761776
FTSE 100 (Europe) 2,041936488 0,450851862 4,529063005 6,27281E-05 1,127566538 2,956306438  
SSE (Kina) - Kvartalsanalyse

Regression Statistics
Multiple R 0,424768258
R Square 0,180428073
Adjusted R Square 0,157662186

Standard Error 0,265540757
Observations 38

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 1 0,558832834 0,558832834 7,925369814 0,007856511
Residual 36 2,538428173 0,070511894
Total 37 3,097261006

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Intercept 0,018096843 0,043079501 0,420080151 0,676923662 -0,069272434 0,105466121
SSE (Kina) 0,741038281 0,263227268 2,815203334 0,007856511 0,207188643 1,27488792  

Bilag 11 – Kredit Rating 

Modellen er fremstillet af Moodys og omhandler kredit rating indenfor den globale 

shipping industri. Modellen fokusere på 5 key faktorer som ydermere bliver brudt 

ned i 12 underpunkter i kredit rating processen. Analysen inkludere 17 shipping 

selskaber og blev foretaget i December 2009. 
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Rating Faktor Faktor Vægt Underpunkter Underp
Omsætning 10,0%
Antal Skibe 7,5%
Flåde alder 7,5%
EBIT 10,0%
CF/Gæld 10,0%
ROIC 5,0%
Pct omsætning fra long term charters 10,0%
Gæld/EBITDA 12,5%
EBIT til renter 12,5%
FCF/Gæld 5,0%
Likvider 5,0%
Aktiver 5,0%

Kilde: Moodys

17,5%Størrelse

Figur 40: Moody's Key Rating Faktorer

17,5%
Effektivitet og 
Profitabilitet

25,0%
Pengestrømme, 
Indtjening of 
Risiko Profil

25,0%
Gearing og 
Coverage

15,0%Finansiel Politik

 

Bilag 12 – FCFF Modellen 

Budget Periode

2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E 2013E
Tid 1,0 2,0 3,0 4,0
Tid (mid-year) 0,5 1,5 2,5 3,5
DO 1.511.406 1.129.812 1.270.450 999.517 217.991 246.000 544.480 738.000 954.480
NDA 2.993.117 2.645.097 3.393.107 3.659.856 3.933.815 3.947.368 4.368.421 4.736.842 5.105.263
FCFF 1.477.833 522.439 732.769 -55.968 232.447 123.427 369.579 586.059
WACC 9,25% 9,25% 9,25% 9,25%
Diskonteringsfaktor 0,92 0,84 0,77 0,70
Diskonteringsfaktor (mid-year) 0,96 0,88 0,80 0,73
PV af FCFF 212.766 103.411 283.428 411.392
PV FCFF t.o.m 2019 3.157.075
PV FCFF (mid-year) t.o.m 2019 3.299.861 222.389 108.088 296.247 429.998
Midyear adjustment 142.786
Terminalværdi (TV) 9.283.560
PV af TV 3.832.658
PV af kerne driftsaktivitet 7.132.519
+ markedsværdi af ikke-driftsmæssige 94.861
Enterprise Value 7.227.380
- Netto finansielle forpligtelser -980.374
- Minoriteter -43.571
Egenkapitalværdi 6.203.435
Antal udestående aktier 2009 ultim 2.580.000
Værdi per aktie USD 2,404          
Værdi per aktie SGD (1,39) 3,34            

Nuværende PeriodeFCFF-modellen

 

Budget Periode Terminal Periode

2005 2006 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020T
Tid 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
Tid (mid-year) 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
DO 1.511.406 1.129.812 1.108.640 1.092.240 1.064.360 1.025.000 959.400 768.586 791.644
NDA 2.993.117 2.645.097 5.473.684 5.842.105 6.210.526 6.578.947 6.842.105 7.047.368 7.258.789
FCFF 1.477.833 740.219 723.819 695.939 656.579 696.242 563.323 580.223
WACC 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25% 9,25%
Diskonteringsfaktor 0,64 0,59 0,54 0,49 0,45 0,41 0,38
Diskonteringsfaktor (mid-year) 0,67 0,61 0,56 0,52 0,47 0,43 0,39
PV af FCFF 475.612 425.698 374.646 323.531 314.027 232.564
PV FCFF t.o.m 2019 3.157.075
PV FCFF (mid-year) t.o.m 2019 3.299.861 497.123 444.951 391.590 338.163 328.230 243.082
Midyear adjustment 142.786
Terminalværdi (TV) 9.283.560 9.283.560
PV af TV 3.832.658
PV af kerne driftsaktivitet 7.132.519
+ markedsværdi af ikke-driftsmæssige 94.861
Enterprise Value 7.227.380
- Netto finansielle forpligtelser -980.374
- Minoriteter -43.571
Egenkapitalværdi 6.203.435
Antal udestående aktier 2009 ultim 2.580.000
Værdi per aktie USD 2,404          
Værdi per aktie SGD (1,39) 3,34            

Nuværende PeriodeFCFF-modellen
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Bilag 13 – RIDO Modellen 

Budget Periode

2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E 2013E
Tid 1,0 2,0 3,0 4,0
Tid (mid-year) 0,5 1,5 2,5 3,5
DO 1.511.406 1.129.812 1.270.450 999.517 217.991 246.000 544.480 738.000 954.480
NDA 2.993.117 2.645.097 3.393.107 3.659.856 3.933.815 3.947.368 4.368.421 4.736.842 5.105.263
ROIC 50,5% 42,7% 37,4% 27,3% 5,5% 6,2% 12,5% 15,6% 18,7%
RIDO -117.878 179.348 333.921 516.322
Diskonteringsfaktor 0,92 0,84 0,77 0,70
Diskonteringsfaktor (mid-year) 0,96 0,88 0,80 0,73
PV af RIDO -107.897 150.264 256.082 362.439
PV RIDO t.o.m 2019 2.132.721
PV RIDO (Mid-year) t.o.m 2019 2.229.178 -112.777 157.060 267.664 378.831
Midyear adjustment 96.457
Terminalværdi (TV) 2.236.192
PV af TV 923.198
PV af kerne driftsaktivitet 3.933.815
+ markedsværdi af ikke-driftsmæssige 94.861
Enterprise Value 7.227.380
- Netto finansielle forpligtelser -980.374
- Minoriteter -43.571
Egenkapitalværdi 6.203.435
Antal udestående aktier 2009 ultimo e 2.580.000
Værdi per aktie USD 2,40            
Værdi per aktie SGD (1,39) 3,34            

RIDO-modellen Nuværende Periode

 

Budget Periode Terminal Periode

2005 2006 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020T
Tid 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
Tid (mid-year) 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
DO 1.511.406 1.129.812 1.108.640 1.092.240 1.064.360 1.025.000 959.400 768.586 791.644
NDA 2.993.117 2.645.097 5.473.684 5.842.105 6.210.526 6.578.947 6.842.105 7.047.368 7.258.789
ROIC 50,5% 42,7% 20,3% 18,7% 17,1% 15,6% 14,0% 10,9% 10,9%
RIDO 636.403 585.924 523.965 450.526 350.847 135.691 139.762
Diskonteringsfaktor 0,64 0,59 0,54 0,49 0,45 0,41 0,38
Diskonteringsfaktor (mid-year) 0,67 0,61 0,56 0,52 0,47 0,43
PV af RIDO 408.908 344.598 282.067 221.998 158.243 56.019
PV RIDO t.o.m 2019 2.132.721
PV RIDO (Mid-year) t.o.m 2019 2.229.178 427.401 360.183 294.824 232.038 165.400 58.553
Midyear adjustment 96.457
Terminalværdi (TV) 2.236.192 2.236.192
PV af TV 923.198
PV af kerne driftsaktivitet 3.933.815
+ markedsværdi af ikke-driftsmæssige 94.861
Enterprise Value 7.227.380
- Netto finansielle forpligtelser -980.374
- Minoriteter -43.571
Egenkapitalværdi 6.203.435
Antal udestående aktier 2009 ultimo e 2.580.000
Værdi per aktie USD 2,40            
Værdi per aktie SGD (1,39) 3,34            

RIDO-modellen Nuværende Periode
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Bilag 14 – Følsomhedsanalyse 

Relativ ændring Oms. Vækst rate Overskudsgrad Skatteprocent AOH WACC
+ 50% 2,979 4,451 1,955 3,334 1,237
+ 40% 2,857 4,042 2,045 3,201 1,386
+ 30% 2,735 3,362 2,135 3,048 1,563
+ 20% 2,613 3,223 2,225 2,869 1,781
+ 10% 2,504 2,814 2,315 2,658 2,053

0% 2,404 2,404 2,404 2,404 2,404
- 10% 2,314 1,995 2,494 2,095 2,876
- 20% 2,231 1,586 2,584 1,708 3,544
- 30% 2,148 1,177 2,674 1,210 4,563
- 40% 2,065 0,767 2,764 0,546 6,318
- 50% 1,982 0,358 2,854 -0,383 10,061

Relativ ændring Oms. Vækst rate Overskudsgrad Skatteprocent AOH WACC
+ 50% 23,92% 85,15% -18,68% 38,69% -48,54%
+ 40% 18,84% 68,14% -14,93% 33,15% -42,35%
+ 30% 13,77% 39,85% -11,19% 26,79% -34,98%
+ 20% 8,69% 34,07% -7,45% 19,34% -25,92%
+ 10% 4,16% 17,05% -3,70% 10,57% -14,60%

0% 0% 0% 0% 0% 0%
- 10% -3,74% -17,01% 3,74% -12,85% 19,63%
- 20% -7,20% -34,03% 7,49% -28,95% 47,42%
- 30% -10,65% -51,04% 11,23% -49,67% 89,81%
- 40% -14,10% -68,09% 14,98% -77,29% 162,81%
- 50% -17,55% -85,11% 18,72% -115,93% 318,51%

Kilde: Egen tilvirkning

Kilde: Egen tilvirkningFigur 41: Aktieværdiændring / Relativ ændring

Pct Aktieværdiændring
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Bilag 15 – Scenarieanalyse 

Faktor Bull Case Bear Case Base Case

Fragt Rater

- De store shippingalliancer og 
konferencer gennemføre 
koordineret prisstigninger over en 
længere periode. De øst/vest 
gående markeder ser vækst på 
over 50 pct.

- I takt med at kapaciteten på de 
store markeder stiger falder 
fragtratevæksten til 5-10 pct.

- En 20-40 pct stigning i 
fragtraterne på de primære 
markeder forventes i 2010. 
Efterfølgende vurderes det at 
shippingindustrien vil se en mere 
stabil og flad udvikling.

Stål Priser
- Mindre aktivitet og annuleringer 
af nybygninger tvinger priserne 
ned

- Øget aktivitet på 
nybygnigsmarkedet medføre høje 
stigninger i priserne

- Er baseret på historiske 
oliepristigninger

Olie Priser
- Et fald i efterspørgslen resultere i 
et fald i priserne

- Den negative udvikling i USD 
medføre en yderligere stigning i 
oliepriserne

- Er baseret på historiske 
oliepristigninger

Kapacitet

- Industrien forsætter lay up 
programmer og 
nyleveringskontrakter bliver 
annuleret

- De store shippingselskaber tager 
de oplagte skibe i brug og 
nybygnigner og T/C aktivitet stiger

- Det forventes at den globale 
oplagte flåde udgør 9,5 pct hvilket 
er lig det nuværende niveau

BNP

- Kraftig efterspørgsel og 
restockingvil medføre massive 
vækstrater på niveau med 
perioden 2000-2005

- Lavere investeringsniveau 
medføre lavere økonomisk vækst

- En opbygning af den 
globaløkonomi vil medføre en 
kraftig vækst i 2010/2011 
hvorefter containervæksten 
forventes at nå 5-7 pct vækst

Kilde: Egen tilvirkningFigur 42: Scenarie Analyse Matrix

 


