
Vindindustri med to ansigter
 v/ Aktieanalysechef, Jacob Pedersen, CFA
 Stålforeningen, 2. november 2022

1



Mange ting påvirker vindindustrien

Rentestigning



Ordreindgangen i sektoren er faldet
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Indtjeningen er elendig

• Alle taber penge i 2022

• Vestas’ konkurrenter har tabt milliardbeløb i de 
seneste 2-3 år

• Høje omkostninger og uforudsigelighed

• Forsinkede prisstigninger
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Selvhjælp er eneste udvej

• Salgsprisforhøjelser i niveauet 20%

• Råvarepriserne er faldet fra topniveauerne

• Pålideligheden i forsyningskæden bliver bedre

• Konkurrenterne har iværksat massive 
effektiviseringer
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Hvor bliver væksten af?

• Høje elpriser vil hjælpe på aktivitetsniveauet

• Russisk gas skal erstattes

• Politikere med ambitioner – og meget i munden

• Energikrise kan måske begrave NIMBY i Europa



Politik – mere end armbevægelser???
• Bæredygtig agenda bør ikke tabe højde i 

energikrisetider

• 45% vedvarende energi i EU i 2030

• Påskepakke 2022 i Tyskland – 110 GW onshore 
og 30 GW offshore i 2030

• UK: Ambition om 50GW i 2030

• PTC-forlængelse og forhøjelse i USA



Fremtiden…

• Massiv vækst forude

• Den præcise timing er sværere at vurdere

• Landvindmarked i stampe i de næste par år

• Klar bedring fra 2025

• Er industrien klar til for alvor at få våde fødder??



Landvind
• Behov for højere indtjening for at investere

• Alle Vestas-konkurrenter i turn-around-mode

• Ordreindgangen vil blive bedre i de næste 
kvartaler og ind i 2023

• Selv med prisstigningerne kan vind stå distancen 
mod ”sort” energi

• Solenergi bliver mere pågående modspiller –
men plads til begge



Havvind
• Stejl indlæringskurve

• Mange nye og sultne projektudviklere

• Mange nye ordrer på vej til 
vindmølleproducenterne

• Reelt kun tre producenter udenfor Kina

• Høj vækst i opstillede møller fra 2025

• Kan forsyningskæden følge med?



Værdiskabelse i Vestas

Ejerskab 
vindmøllepark

Stål/råvare-producenter

Produktion

Vinge/tårn/styring Produktion:

Vindmølle

Opstilling / 
Service/overvågning 

af parker

Leverandører

Gear/tårne/vinger 
mm.

Projektforberedelse

Overlegent tilbud til 
kunderne

Skala giver billige og 
lokalnære indkøb

Outsourcing til betroede  
leverandører giver fleksibilitet…

…og begrænser 
investeringsbehovet

KUN 
nøglekomponenter 
produceres internt

Mange års proces-
forbedringer har skabt 
en effektiv produktion 

Stærke eksekverings-
kompetencer i 

installationsfasen

Bedste møller

Professionel site-projektering
Førende LPF

Tillokkende servicekoncepter 
for Business case certainty

Service på konkurrentmøller

Finansiel styrke til at løfte 
projekter med/for kunder

Afprøvede platforme

Effektiv R&D

Medejerskab af CIP



Almindelige oplysninger om udarbejdelse af analyser i Sydbank
Denne analyse er udarbejdet af Sydbanks aktieanalyseafdeling, som er en del af Sydbank Markets, en forretningsenhed i Sydbank. Sydbank er under tilsyn af Finanstilsynet. 
Sydbank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer er indarbejdet i 
forretningsgangene, der omfatter aktieanalyseaktiviteterne i Sydbank.  

Finansielle modeller og metoder anvendt i denne analyse
De anbefalinger og holdninger, der udtrykkes i denne analyse er dannet på basis af en kombination af Discounted Cash Flow-analyse, branchekendskab, peer-group analyse samt selskabsspecifikke og markedstekniske elementer 
(begivenheder der påvirker både selskabets finansielle og driftsmæssige profil). Analysens omsætnings- og indtjeningsestimater er baseret på segmenterede modeller under anvendelse af subjektive vurderinger af relevante fremtidige 
markedstendenser og konjunkturforventninger. De heraf fremkomne resultater er samlet i en værdiansættelsesmodel, som også tager højde for den seneste udvikling i historiske rapporter. Endvidere tages der højde for selskabets egne samt 
konkurrerende selskabers forventninger. 

Risikovurdering og følsomhed
En vurdering af de væsentligste risikoforhold og en kategorisering af risikoen (lav, middel eller høj) i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne til denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse, er gengivet i den senest udsendte Aktienyt
på dette selskab. Heraf fremgår ligeledes en vurdering af selskabets konkurrenceposition, som scores på en skala fra 1 til 5, hvor en høj score er ensbetydende med en stærk konkurrenceposition. De anførte risikofaktorer og 
følsomhedsanalysen kan dog ikke anses for at være udtømmende.

Valutakursrisiko
Såfremt aktiekursen er noteret i en anden valuta end danske kroner kan valutakursudsving påføre investorer tab eller gevinst.

Planlagte opdateringer af analysen
Denne analyse er en ad-hoc-analyse og opdateres løbende.

Anbefalingsstruktur
Inden for det seneste kvartal har Sydbank haft investeringsanbefalinger på 28 selskaber. Fordelingen af anbefalinger fremgår nedenfor under ”Fordeling af anbefalinger”. Betydningen af anbefalingerne på selskabsniveau fremgår nedenfor under 
kursudvikling. 

På selskabsniveau:

Anbefaling Kursudvikling Tidshorisont Fordeling af anbefalinger

Køb Bedre end gennemsnittet af virksomheden i kategorien 12 måneder                                                      57,1%
Hold På linje med gennemsnittet af virksomheder i kategorien 12 måneder 32,1%
Sælg  Dårligere end gennemsnittet af virksomheder i kategorien 12 måneder 10,7%

Vi opdeler virksomhederne i to kategorier - cykliske og defensive aktier. Køb betyder således, at aktien vil klare sig relativt bedre end de øvrige selskaber i kategorien. Hold betyder, at aktien vil klare sig på linje med de øvrige selskaber i 
kategorien. Endelig betyder sælg, at vi forventer, at aktien vil klare sig dårligere end de øvrige aktier i kategorien. Eventuelle ændringer i anbefalingen i forhold til den seneste anbefaling på selskabet fremgår af denne analyse.   

Anbefalingsoversigt:
For en uddybning af alle anbefalinger samt en historisk anbefalingsoversigt for selskabet henviser vi til  www.sydbank.dk/investorplus
Denne investeringsanalyse udgør ikke en personlig anbefaling (investeringsrådgivning) i forbindelse med finansielle instrumenter.
Anbefalinger i analysen er udtryk for Sydbanks generelle holdning, og kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Ved konkrete investeringstiltag anbefaler Sydbank altid, at der søges særskilt, individuel rådgivning. Investering er 
forbundet med risikoen for økonomisk tab. Historiske afkast, kursudvikling eller prognoser for fremtiden kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. Et afkast og/eller en kursudvikling som beskrevet i dette 
materiale kan blive negativ. Hvor oplysningerne er baseret på bruttoafkast, vil gebyrer, provisioner og andre omkostninger kunne medføre, at afkastet bliver lavere end anført i materialet. Hvor materialet oplyser om den skattemæssige behandling af 
en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover. I analysen nævnes aktier, som har risikomærkningen gul. 
Risikomærkningen gul betyder, at når der investeres i aktier, er der risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have 
direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af anbefalinger i analysen. Analysen er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet 
ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger. Analysen må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre. Banken eller dens ansatte 
kan besidde finansielle instrumenter omhandlet i analysen. .
Sydbank A/S er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø.
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