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Det tyske medicinalselskab Merck blev grundlagt i
1668 af Merck-familien, da Jacob Friedrich Merck
erhvervede et apotek i Darmstadt og grundlagde
”Engleapoteket”, som blev banebrydende for den
kommercielle fremstilling af morfin.
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Selskabets samlede omsætning pr. geografisk region var i 2017 fordelt som vist i figur 1.
Et af Mercks førende produkter er Keytruda (fokusområde for nærvende case), der anvendes som grundbehandling i monoterapi og i
kombination på tværs af flere tumortyper. Keytruda er som det første godkendte produkt af sin art baseret på genetiske karakteristika
og ikke tumorplacering. De vigtigste kræftformer, der behandles med
Keytruda, er hudkræft og lungekræft, men produktet har vist aktivitet
i mere end 20 tumortyper og er på nuværende tidspunkt godkendt til
behandling af fem.
Brancheperspektiv
Medicinalbranchen er karakteriseret ved et højt antal selskaber – langt
over 100 i MSCI developed markets – men hvor der dog er nogen koncentration i blandt de største selskaber. De 15 største selskaber står
for ¾ af sektorens samlede omsætning i 2017. Sektoren har over de
seneste 15 år præsteret en årlig salgsvækst på mere end 5% målt i

• I 1891 emigrerede et medlem af Merck-familien, George Merck, til

US dollars og målt på det samlede antal selskaber i sektoren. Salgs-

USA og etablerede Merck & Co i USA som koncernens amerikanske

væksten var stærkere for år tilbage, men efter 3-4 år med negativ

datterselskab. Under 1. Verdenskrig blev Merck nationaliseret af den

salgsvækst har sektoren de seneste par år igen udvist vækst. Histo-

amerikanske regering i henhold til ”Trading with the Enemy Act of

risk har sektoren genereret stærke cash flow og foretaget investerin-

1917”. George Merck tilbagekøbte aktierne i 1919, men selskabet blev

ger i innovation og fremstilling samt udvist stor M & A-aktivitet (fusi-

ikke igen en del af den tyske koncern.

oner og overtagelser). Medicinalselskaberne som sektor har historisk
været en branche med lavere udsving og dermed større stabilitet i

Merck er i dag et førende globalt biofarmaceutisk selskab, der driver

indtjeningen end det globale marked.

virksomhed i mere end 140 lande. Selskabet har hovedkontor i Kenilworth i New Jersey, USA og beskæftiger en medarbejderstab på ca.

Selvom sektoren fortsat leverer et merafkast på den investerede

69.000 på verdensplan (pr. 31. december 2017) fordelt under forret-

kapital i forhold til sine kapitalomkostninger, så har trenden været

ningsområderne lægemidler, vacciner og dyrevelfærd.

klart nedadgående i mange år. Det kan forklares med en stigende
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 mangel på patenter, som i løbet af et par år forventes at udfordre
medicinalselskaberne både på top- og bundlinjen. Dette har skabt et
behov hos verdens medicinalselskaber for investering i forskning og
udvikling for at frembringe ny medicin til behandling af de store folkesygedomme, som vi mennesker lider af i dag, herunder kræft. Jagten på succesfulde behandlingsmetoder er også en forklaring på den
M&A aktivitet, vi har set i branchen.

9,7mia.

Ifølge FN kan verdens
befolkning nå op på 9,7
mia. i 2050, svarende til
en årlig befolkningsvækst
på 0,8%.

Den langsigtede strukturelle
vækst inden for globale medicinalselskaber er drevet af den
samlede befolkningstilvækst på
trods af langsom vækst og faldende befolkning i nogle dele af
verden, hovedsageligt i de udviklede lande. Ifølge FN kan verdens
befolkning nå op på 9,7 mia. i

2050, svarende til en årlig befolkningsvækst på 0,8%. Ikke alene er
befolkningsvæksten en drivkraft for salgsindtægter i medicinalbranchen, men demografiske ændringer spiller også ind med en stigende
aldrende befolkning globalt set.
Aflæsning af genetiske koder, de skræddersyede lægemidler og
behovet for nye patenter er alle drivkræfter bag stræben efter nye og
innovative lægemidler. Medicinalbranchen har forsøgt at højne forsknings- og udviklingsproduktiviteten, hvilket forventes at lønne sig.
Selskabets position i branchen
Markedet for kræftbehandling (immun-onkologi) domineres af seks
store spillere: Pfizer, AstraZeneca, Roche, Merck & Co, Novartis og
Bristol-Myers Squibb. Det er et hurtigt voksende område. I 2017
anvendte Merck USD 7,3 mia. på forskning og udvikling, herunder på
at studere effekten af Keytruda på flere tumortyper. I USA er Keytruda salget fordelt med 60-65% lungekræft, 15% hudkræft, 5% blærekræft og 5% MSI-H. 40% af Mercks samlede Keytruda salg sker
uden for USA, og hovedparten af salget af Keytruda i Europa og Japan
sker inden for lungekræft efterfulgt af hudkræft og derefter kræft i
hoved, nakke og blære.
De seneste 15 år har tendensen i Mercks merafkast på investeret
kapital været negativ. Der er dog sket en vending de seneste 5 år,
hvor trenden er blevet positiv. Ser vi på den nyeste femårs historik,
befinder Merck sig i de højere procentiler af branchen og er bedre en
ca. ¾ af alle sine konkurrenter.
Den seneste udvikling for Merck, herunder resultatet af selskabets
forskning omkring Keytruda og begyndende tegn på en mere positiv
udvikling, ser dermed ud til at have vendt trenden til et højere merafkast af den investerede kapital for Merck end for resten af medicinalbranchen.
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Keytruda – en kur mod kræft
Indtil for nylig har tre primære metoder været anvendt
til behandling af kræft, nemlig kirurgi, strålebehandling
og kemoterapi
Mennesket kommer ofte til kort i kampen mod kræft. Kræft består af kreative,
muterende celleversioner, der udspringer i normale celler, hvilket forhindrer
kroppen i at udløse sit immunforsvar.
Efter at have eksperimenteret med mus i 20 år ses immunterapier nu anvendt
på mennesker. Princippet er at stimulere kroppens eget immunsystem til at
identificere, angribe og ødelægge ondartede kræfttumorer. Når for eksempel
Mercks førende kræftbekæmpelsesprodukt Keytruda evalueres, indgår faktorer
som overordnet overlevelsesfordel, men også fraværet af bivirkninger.
Det er nemt at vurdere vigtigheden af immunterapi for det enkelte individ, der
har en ondartet sygdom som kræft. Dette gælder også for menneskeheden
som helhed i vores stræben efter at finde en kur mod kræft, hvilket også er blevet fremhævet med dette års nobelpris inden for medicin.
Keytruda er et bredspektret produkt. Hudkræft var den oprindelige indikation, som derefter blev udvidet med lungekræft, som nu er kerneområdet for
behandling med Keytruda. Lungekræft er og bliver den kræfttype, der forårsager flest dødsfald over hele verden (1,7 mio. dødsfald om året globalt).
Fem større igangværende kliniske studier på Keytruda viser forbedringer i den
samlede overlevelse. Herudover er Keytruda nu forbedret i 12 indikationer på
tværs af otte forskellige tumortyper. Over de næste 15 måneder vil der blive
offentliggjort adskillige vigtige undersøgelser, bl.a. omkring overlevelsesdata i
forbindelse med kræft i hoved og nakke.
Keytrudas finansielle potentiale påvirkes endvidere af søgen
efter godkendelser fra regeringer globalt til at sælge Keytruda som et tilskudsberettiget
produkt. Det er interessant
nok ikke nogen stor hindring
for Keytruda. Som et eksempel blev fase 3 af det seneste
kliniske studie præsenteret
i september og godkendt af
FDA i oktober. Motiveringen til
den hurtige godkendelse var
den overordnede overlevelsesfordel med Keytruda i kombination med kemoterapi. Denne
behandling reducerer risikoen
for død med 36 procent sammenlignet med behandling
med kemoterapi alene.
Efterhånden som Keytruda bliver mere udbredt, vil lægerne blive mere komfortable med at anvende dette produkt, ikke kun i lungekræftstilfælde, men også i
forbindelse med en lang række andre kræftformer, herunder kræft i blære, prostata, tarm, spiserør, livmoder, aggressiv hudkræft, mv.

Nøglepunkter
 Synlighed og bæredygtig vækst

Mange kræft dødsfald sker som følge af*

 Stærk cash flow generering
 M & A-aktivitet som genvej til at udfylde pipelines

Vi forventer, at medicinalbranchen fortsat vil udvise vedholdende
vækst på baggrund af den globale befolkningstilvækst, en voksende
aldrende befolkning, der har råd til sundhedspleje, og spredning af

Høj BMI Usundt mad Mangel
- lavt indtag på fysisk
af frugt og aktivitet
grønt

Tobak

Alkohol
*Ifølge WHO

Investeringsrationale

livsstilssygdomme. Investeringer i innovation skaber mulighed for
konkurrencefordele for branchens selskaber, der også benytter sig af

efterlader markedet frit til at formulere sine egne forventninger. Der-

M&A-aktiviteter som genvej til at opnå patenter.

for synes potentiel succes med immunterapi, både terapeutisk og grafisk, heller ikke at være inkluderet i den nuværende værdiansættelse.

Mercks hovedprodukt Keytruda forventes at blive drivkraften i sel-

Én ting er dog helt sikker: Menneskehedens behov for en effektiv

skabets vækst og har oplevet stærk sekventiel vækst hvert eneste

bekæmpelsesmetode af kræft er stort.

kvartal siden produktets lancering, både i og uden for USA. Uden for
USA er Keytruda kun blevet lanceret som en monoterapi, men Merck

Med sin stærke positionering inden for sundhedsvæsenets vækst-

er parat til at intensivere markedsføringen af produktets evne til at

områder som diabetes, kræft og vacciner samt dyrevelfærd mener vi,

indgå i kombinationsbehandling med kemoterapi.

at Merck er en vækstmulighed for investorer på baggrund af Keytrudas langsigtede potentielle vækst, der ikke helt afspejles i den nuvæ-

Efter europæisk godkendelse af denne kombinationsbehandling er

rende prissætning. På den nuværende prissætning handles Merck til

det potentielle marked for lungekræftpatienter i Europa nu tredoblet.

en Earnings Yield på 7,3%, dvs. på niveau med de Globale porteføljers

I Tyskland sælges Keytruda med tilskud fra det offentlige. Keytruda er

og det generelle markeds Earnings Yield på 7,5%. Målt på stabilitet er

godkendt i Kina til behandling af avanceret hudkræft, den første god-

Merck ”ramt” af nogle volatile år for 5-10 år siden, hvorimod den sene-

kendelse af sin art i Kina. Efterhånden som den kinesiske befolkning

ste femårs periode har udvist stor forbedring i stabiliteten i driftsmar-

aldres, og diabetes og kræft bliver mere almindeligt forekommende

ginalen. Merck aktien har ligget i vores portefølje i ti år og er p.t. et af

sygdomme, har Kinas politiske beslutning om at anvende flere res-

vores bedst performende medicinalselskaber. De seneste 11 måneder

sourcer på sundhedsvæsenet gjort det muligt at fremskynde forsk-

bl.a. med Keytrudas succes som årsag hertil.

ningen. Der ligger nu fem ansøgninger om godkendelse af Keytruda
hos FDA, og der forventes at blive givet flere tilladelser i løbet af de
næste 18 måneder. I USA ydes tilskud til behandling med Keytruda.
Ud over kræft omfatter Mercks salg og forskning tillige forebyggelse
og behandling af sygdomme som diabetes, stofskiftesygdomme, Alzheimers, infektionssygdomme, herunder HIV og Ebola samt fremme
af dyrevelfærd.
Værdiansættelse
Efter vores opfattelse er værdiansættelsen af sundhedssektoren blevet hæmmet på grund af usikkerhed omkring lovgivningsmiljø samt
strukturelle og politiske ændringer. Patentudløb, manglende nye produkter og tab af produktivitet på grund af M & A aktiviteter samt
truslen fra generiske produkter har også haft effekt på værdiansættelsen.
I lyset af at immunterapi er en ny behandlingsmetode, hvis brede
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Omsætning 2017
USD 40.122.000.000
ì +1,0% i forhold til 2016
Markedsværdi inkl. gæld
USD 216.684.667.294
Forventet driftsresultat
(EBIT) 2018
USD 15.710.800.000
Driftsresultat (EBIT) ift.
den gældfrie virksomhed
7,3% (Earnings Yield)
Global, vægtet 10 årig
statsrente(1)
1,8%
Merafkast for virksomhedsejeren
5,4% point

indikere vækstrater for produkter inden for immunterapi som f.eks.

Omsætningen fordelt
geografisk
Lægemidler og vacciner 88%;
Indtjeningsstabilitet
dyrevelfærd 10%; andet 2%.
		

Keytruda. Mercks ledelse har udtalt sig om næste kvartal, hvilket

(1) Global vægtet 10-årig statsrente: 10-årig obligationsrente vægtet ift. landefordelingen i MSCI Verden.

anvendelse i bekæmpelsen af kræft vi kun lige har set begyndelsen
af, er der i dag en stor usikkerhed i markedet. Det er vanskeligt at

Meget høj
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