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Opdateret den 02-09-2021 
 

 
Indledning til denne uges tekniske analyser: 
 
Det har været en god uge for aktierne, og alle indeks er derfor fastholdt i stærk optrend. Når det er 
tilfældet, peger det videre op. 
 
Der er ikke gennemført handler i ugens løb. 
 

Med venlig hilsen 
Aktieinfo 

 

 
SL = Stop/loss og angiver hvor man vil sælge uanset at det sker med tab. 
SP = Stop/profit angiver hvor man ønsker at hjemtage en given gevinst. 
PP = Protect Profit angiver, hvor vi beskytter en allerede opnået gevinst. 
Forklaring på strategi m.m. forefindes nederst i denne rapport. 
 

Ambu 207 Afvent. 

 
Strategi: Afvent. Nedtrend. 
 
Uagtet denne uges optur ovenpå topchefens køb af aktier ligger aktien i en klar nedtrend. Kun 
stigning over 50 dages snittet i 222 vender trenden. RSI er steget til 50 og ligger neutralt. Så 
teknisk må man blot se til fra sidelinjen. Fundamentalt mener vi der er upside. 
 
Seneste signal: Købt til 254 i uge 19. SL i 235 i uge 20. 
Seneste signal: Købt til 225 i uge 24. SL i 215 i uge 26. 
Seneste signal: Købt til 208 i uge 26. SL i 194 i uge 34. 
 

 

A.P. Møller B   18.000 Købt 

 
Strategi: Købt til 11.960. PP i 16.600. SP holdes åben. 
 
Handler ved 50 dages snittet. Henset til en RSI nede i 45 er odds for brud over 18.000 dog gode. 
Såfremt det sker styrkes det tekniske oplæg. Overordnet forbliver aktien i optrend med stor 
afstand til 200 dages snittet i 15.100. Så hold fast. 
 
Seneste signal: Købt til 6.196 i uge 20. PP i 9.400 i uge 39 
Seneste signal: Købt til 10.000 i uge 44. PP i 13.900 i uge 4. 
Seneste signal: Købt til 11.640 (korrigeret for udbytte) i uge 4. 
 

 

Bavarian Nordic 344 Købt 

 
Strategi: Købt til 253. PP hæves til 298 (før 272). SP holdes åben. 
 
Fortsat optur i denne uge efter positive data fra RSV-forsøg. Trenden er meget stærk med stor 
afstand til 50 dages snittet i 266. Vi ser nu to gabs i priskurven. Dels ved 312-322 og siden ved 
280-285. Gabs plejer før eller siden at blive lukket. Det er således den eneste mislyd i et ellers 
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meget stærkt oplæg, der tilsiger fastholdelse. 
   
Seneste signal: Købt til 204 i uge 10. PP i 255 i uge 19. 
Seneste signal: Købt til 265 i uge 19. PP i 265. 
Seneste signal: Købt til 253 i uge 24. 
 

 

Carlsberg 1.092 Købt 

 
Strategi: Købt til 1.104. SL i 1.045. SP holdes åben. 
 
Handler mellem 200 og 50 dages snittene ved 1.032 og 1.140. Trenden er op men ikke stærkt op. 
RSI ligger neutralt ved 50. Købet kan fastholdes, selvom aktien midlertidigt har mistet momentum.  
 
Seneste signal: Købt til 876 i uge 46. PP i 935 i uge 2. 
Seneste signal: Købt til 871 (korrigeret for udbytte) i uge 4. PP i 1.105 i uge 32. 
Seneste signal: Købt til 1.104 i uge 32. 
 

 

Chr. Hansen 584 Købt 

 
Strategi: Indlæg købsordre i 574. SL i 558. SP holdes åben. 

 
Stærk optrend med handel over de glidende snit, der begge ligger ved 570. Det korte snit et tæt 
på at bryde over det lange, hvilket vil styrke oplægget. RSI er stigende og rammer 60. Købet kan 
forsvares og fastholdes. 
 
Seneste signal: Købt til 566 i uge 16. SL i 535 i uge 19. 
Seneste signal: Købt til 565 i uge 21. SL i 552 i uge 27. 
Seneste signal: Købt til 574 i uge 34. 
   

 

Coloplast 1.111 Købt 

 
Strategi: Købt til 1.098. SL i 1.040. SP holdes åben. 
 
Handler marginalt over 50 dages snittet og har derfor fastholdt sit stærke købssignal. RSI er 
stigende men kun i 45. Den lave RSI taler for, at vi holder os over 50 dages snittet. Pilen peger 
derfor op og aktien kan beholdes. 
     
Seneste signal: Købt til 890 i uge 10. PP i 975 i uge 19 
Seneste signal: Købt til 963 i uge 19. PP i 1.095 i uge 34. 
Seneste signal: Købt til 1.098 i uge 34. 
 

 

Danske Bank 107 Købt 

 
Strategi: Købt til 113. SL i 105. SP holdes åben  
 
Vi har lige akkurat fastholdt positionen, idet støtte ved 105 holdt. Vi handler under de glidende snit 
ved 111. Oplægget er svækket markant og aktien er i nedtrend. Det korte snit er tæt på at bryde 
under det lange, hvilket vil være endnu et svaghedstegn. En RSI nede i 30 bør dog kortsigtet føre 
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til opgang, men det er tvivlsomt om der er styrke nok til at få et brud over de glidende snit. Nu og 
her ville vi ikke købe. Vi fastholder SL i 105, selvom risikoen for at blive gjort er stor. 
 
Seneste signal: Købt til 116,5 i uge 19. SL i 111 i uge 25. 
Seneste signal: Købt til 111 i uge 25. SL i 107 i uge 27 
Seneste signal: Købt til 113 i uge 29. 
 

 

Demant  370 Købt 

 
Strategi: Købt til 190. PP i 335. SP holdes åben. 

 
Brud over 50 dages snittet i 360 har på ny udløst stærkt køb, hvilket tilsiger videre opgang med 
400 som næste delmål. Aktien kan derfor fastholdes, da alle signaler er i stærkt køb. 
 
Seneste signal: Købt til 162 og SL i 154 i uge 12. 
Seneste signal: Købt til 153 i uge 19. PP i 174 i uge 27. 
Seneste signal: Købt til 190 i uge 32. 
 

 

DSV Panalpina 1.634 Købt 

 
Strategi: Købt til 932. PP hæves til 1.523 (før 1.450). SP holdes åben. 
 
Ny stigning med brud over 1.600 til følge. Dermed er der lagt ekstra afstand til 50 dages snittet i 
1.535. RSI ligger i 70. Med støtte fra 1.600 peger det mod videre opgang. 
 
Seneste signal: Købt til 685 i uge 18. PP i 990 i uge 44. 
Seneste signal: Købt til 1.030 i uge 46. SL i 965 i uge 4. 
Seneste signal: Købt til 932 (korrigeret for udbytte) i uge 4. 
 

 

FLSmidth 233 Indlæg købsordre  

 
Strategi: Indlæg købsordre i 242. SL i 229. SP holdes åben.  
 
Flot rebound i ugens løb, hvilket har fået RSI op fra 40 til nu 65. Aktuelt ser vi test af 200 dages 
snittet i 235, som ved brud forbedrer oplægget. 50 dages snittet ligger ved 238. Vi er således tæt 
på et afgørende punkt. Indtil vi måtte se brud opad, er aktien dog fortsat i nedtrend. Vi indlægger 
en købsordre, der først eksekveres ved en trendvending. 
 
Seneste signal: Købt til 223 i uge 15. PP i 238 i uge 27. 
Seneste signal: Købt til 250 i uge 29. SL i 234 i uge 31. 
Seneste signal: Købt til 231 i uge 31. SL i 219 i uge 34. 
 

 

Genmab 3.067 Købt  

 
Strategi: Købt til 2.030. PP hæves til 2.850 (før 2.790). SP holdes åben. 
 
Stærk optrend med god afstand til 50 dages snittet og nu også med brud over 3.000, der herefter 
agerer støtte. RSI er endda kun steget til lidt over 60. Det peger derfor fortsat op. Top og bund i 
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det aktuelt gældende skråt stigende trendmønster ligger ved 3.150 og 2.950. 
 
Seneste signal: Købt til 2.140 i uge 8. SL i 2.065 i uge 9. 
Seneste signal: Købt til 1.975 i uge 9. SL i 1.935 i uge 10. 
Seneste signal: Købt til 2.030 i uge 10. 
 

 

ISS 144 Købt. 

 
Strategi: Købt til 110. PP i 139. SP holdes åben. 
 
Vi er nær 50 dages snittet i 148, som ved brud vil forbedre oplægget. RSI ligger neutralt i 50. 
Udfaldsrummet på kort sigt synes at være 140-160. Man kan holde fast ud fra det tekniske oplæg. 
    
Seneste signal: Købt til 99,5 i uge 32. SL i 95 i uge 36. 
Seneste signal: Købt til 90 og SL i 85 i uge 39. 
Seneste signal: Købt til 110 i uge 51 
 

 

Jyske Bank 276 Købt 

 
Strategi: Købt til 282. SL sænkes kortvarigt til 269 (før 272). SP holdes åben. 

 
200 dages snittet ved 280 er marginalt brudt. Det er bydende nødvendigt, at vi hurtigt kommer 
over 280 igen, idet aktien ellers for alvor går i nedtrend. Med en RSI nede i 30 er odds for en 
snarlig positiv rebound gode, og det kan hurtigt føre til ny stigning over 280. Vi fastholder derfor 
positionen trods aktuel nedtrend. 
     
Seneste signal: Købt til 218 i uge 4. SP i uge 13 i 305,5. 
Seneste signal: Købt til 307 i uge 19. SL i 294 i uge 34. 
Seneste signal: Købt til 282 i uge 34. 
 

 

GN Store Nord 482 Indlæg ordre mod trenden 

 
Strategi: Indlæg købsordre i 457. SL i 437. SP i 518. 
 
Positiv rebound i ugens løb, hvilket har fået RSI op fra 25 til 40. Trods ugens optur er der langt op 
til 200 dages snittet i 510, som i teknisk forstand skal brydes for opadgående for at vende trenden. 
Nu og her betragter vi derfor ugens optur som en positiv rebound i en gældende nedtrend. Vi 
fastholder strategien om opsamling nær støtte-niveauet ved 460, selvom det sker imod trenden. 
 
Seneste signal: Købt til 464 i uge 4.PP i 486 i uge 9. 
Seneste signal: Købt til 464,55 (korrigeret for udbytte) i uge 10. PP i 518 i uge 19. 
Seneste signal: Købt til 488 i uge 19. PP i 525 i uge 34. 
 

 

Lundbeck  190 Indlæg købsordre 

 
Strategi: Indlæg ordre om køb i 201. SL i 189. SP holdes åben. 
 
Aktien er i nedtrend til vi måtte se brud over 50 dages snittet i 193, som vi nærmer os. RSI er i 
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ugens løb gået fra 35 til nu 60. Ud fra teknisk analyse kan aktien først købes ved en trendvending, 
der kræver brud over 195 og i princippet også gerne 200 dages snittet i 205. Det interessante i 
dette chart er gabet mellem 212 og 220. Vi indlægger en ordre, der dog først eksekveres ved brud 
over 50 dages snittet. 
 
Seneste signal: Købt til 217 i uge 12. SL i 208 i uge 15. 
Seneste signal: Købt til 200 i uge 15. SL i 185 i uge 16. 
Seneste signal: Købt til 189 i uge 16. SL i 182 i uge 34. 
 

 

Netcompany 830 Købt 

 
Strategi: Købt til 553. PP hæves til 755 (før 742). SP holdes åben. 
 
Stærk optrend med god afstand til 50 dages snittet i 775. RSI ligger i 60. Vi undgår med stor 
sandsynlighed brud under støtte i 800. Næste delmål i 850 synes opnåeligt. 
 
Seneste signal: Købt til 600 i uge 3. SL i 555 i uge 4. 
Seneste signal: Købt til 534 i uge 4.PP i 565 i uge 8. 
Seneste signal: Købt til 553 (korrigeret for udbytte) i uge 8. 
 

 

Novo Nordisk 635 Købt 

 
Strategi: Købt til 414,15. PP i 612. SP holdes åben. 
 
Først en stor stigning på Q2-regnskabet og siden en stor nedadrettet korrektion. Trods 
korrektionen er der god afstand ned til 50 dages snittet i 595. Aktien er derfor fortsat i stærk 
optrend og kan beholdes. RSI er faldet til 40, hvilket reducerer det nedadrettede pres, og 
korrektionen er derfor snart ovre – desværre formentlig uden at vi får lukket gabet i 615-620. 
Overordnet kan man holde fast. 
 
Seneste signal: Købt til 433 i uge 46. SL i 415 i uge 48. 
Seneste signal: Købt til 431 i uge 50. SL i 427 i uge 13. 
Seneste signal: Købt til 414,15 (korrigeret for udbytte) i uge 12. 
 

 

Novozymes 507 Købt 

 
Strategi: Købt til 344. PP i 475. SP holdes åben. 

 
Stærk optrend med handel over 50 dages snittet i 486. Modstand ved 500 er brudt og agerer nu 
støtte. RSI ligger i 60. Vi ser aktien konsolidere sig i intervallet 500-520 men fortsat med pil op. Vi 
erindrer om gabet ved 425-435. 
 
Seneste signal: Købt til 360 i uge 34. PP i 378 i uge 46. 
Seneste signal: Købt til 376 i uge 46. SL i 362 i uge 48. 
Seneste signal: Købt til 344 i uge 50. 
 

 

Pandora 782 Vi afventer.  
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Strategi: Vi afventer lige lidt trods optrend. 
 
Løftede analytikerkursmål sendte i går aktien op i 800, hvor den dog blev afvist. Dermed handler vi 
fortsat imellem 50 og 200 dages snittene ved 825 og 705. Aktien er altså i optrend og kan derfor 
som udgangspunkt fastholdes. RSI ligger neutralt ved 50. Trods køb i aktien ser vi fortsat tiden an. 
  
Seneste signal: Købt til 480 i uge 37. SL i 465 i uge 39. 
Seneste signal: Købt til 468 i uge 39. PP i 585 i uge 4. 
Seneste signal: Købt til 590 i uge 9. PP i 795 i uge 32. 
 

 

Rockwool 3.370 Købt  

 
Strategi: Købt til 2.146. PP hæves til 3.235 (før 3.175). SP holdes åben. 

 
Aktien er i stærk optrend, så længe den holder sig over 50 dages snittet i 3.280. I princippet er der 
fred og idyl, men dog med et lille faresignal. Hældningen på priskurven synes nemlig at flade ud 
nær 3.400, som det endnu ikke er lykkedes at bryde afgørende over. 3.400 kan derfor vise sig at 
være en top (vi har ikke beviser men de første indicier herpå). Så hvis ikke 3.400 snart brydes 
opad, så frygter vi for brud under 50 dages snittet i 3.280. Vi er derfor lidt mikset i vores syn på 
aktien. Vi løfter PP, selvom risikoen for at blive gjort herpå er voksende. Men det er en måde for at 
beskyttet profitten på. 
    
Seneste signal: Købt til 2.270 i uge 4. PP i 2.270 i uge 6. 
Seneste signal: Købt til 2.280 i uge 7. SL i 2.180 i uge 8 
Seneste signal: Købt til 2.146 (korrigeret for udbytte) i uge 8 
 

 

Royal Unibrew 828 Købt 

 
Strategi: Købt til 640. PP i 785. SP holdes åben. 
 
Aktuelt brud tilbage over 50 dages snittet i 820. Hvis bruddet fastholdes, styrkes oplægget. RSI er 
stigende og rammer 60. Overordnet er trenden op, og derfor holder vi fast. Kun ved brud under 
støtte i 800 går vi ud. 
 
Seneste signal: Købt til 638 i uge 39. SP i 705 i uge 53. 
Seneste signal: Købt til 671 i uge 1.SL i 645 i uge 2. 
Seneste signal: Købt til 640 i uge 2. 
 

 

SimCorp 880 Købt 

 
Strategi: Købt til 810. SL ændres til PP i 825 (før 810). SP holdes åben. 

 
Ny stigning og test af modstand ved 880. Det stærke købssignal er validt så længe vi er over 50 
dages snittet i 840. RSI er stigende og kommet op nær 70. Vi forventer fortsat konsolidering 
mellem 840 og 880 men dog med brud opad før eller siden. 
 
Seneste signal: Købt til 794 i uge 4. SL i 765 i uge 8. 
Seneste signal: Købt til 778,5 (korrigeret for udbytte) i uge 10. SL i 765 i uge 19. 
Seneste signal: Købt til 810 i uge 21. 
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Sydbank 185 PP. Afvent. 

 
Strategi: Afvent trods optrend. 

 
Stabilisering nær støtte i 185 efter et par hårde uger for aktien. Vi er fortsat i optrend med handel 
over 200 dages snittet i 165, men handler under 50 dages snittet i 197. På kort sigt ser vi aktien 
bevæge sig mellem 185 og 195. Man kan fastholde positionen, men vi venter lige en uge eller to. 
 
Seneste signal: Købt til 102 i uge 36. PP i 128 i uge 4. 
Seneste signal: købt til 122 i uge 4. Solgt til 172 i uge 12. 
Seneste signal: Købt til 185 i uge 18. Lukket til 185 i uge 34. 
 

 

Tryg  158 Købt 

 
Strategi: Købt til 147. SL i 147. SP holdes åben. 
 
Handler lige akkurat over 50 dages snittet i 157, hvorfor det stærke købssignal er fastholdt. 
Handler også over 200 dages snittet i 150, hvilket er det vigtigste. RSI ligger neutral i 50. Hold fast. 
 
Seneste signal: Købt til 195 i uge 4. SL i 189 i uge 9. 
Seneste signal: Købt til 135 i uge 10. PP i 142 i uge 17. 
Seneste signal: Købt til 147 i uge 20. 
 

 

Vestas  260 Købt  

 
Strategi: Købt til 240. SL i 235. SP holdes åben. 
 
Stærk optrend med handel over de glidende snit nær 245. Nu testes modstand ved 260 samtidig 
med at RSI er stigende og kommet op nær 70. Vi er lidt usikre på om brud over 260 lykkes i dette 
forsøg, men langsigtet peger det mod brud, hvorved næste delmål i 280 kan komme i spil. 
  
Seneste signal: Købt til 242 i uge 21. SL i 229 i uge 22. 
Seneste signal: Købt til 245 og SL i 235 i uge 27. 
Seneste signal: Købt til 240 i uge 29. 
 

 

Ørsted 998 Købt 

 
Strategi: Købt til 914. PP i 942. SP holdes åben. 
 
I sidste uge var 200 dages snittet i 1.000 brudt for opadgående og der var udløst stærkt køb. Nu 
testes 1.000 og dermed holdbarheden af den stærke optrend. RSI ligger neutralt i 50. Måske 
brudes 1.000 men vi får næppe et brud under 50 dages snittet i 950. Da trenden derfor forventes 
opretholdt, kan positionen fastholdes. 
 
Seneste signal: Købt til 964,5 (korrigeret for udbytte) i uge 10. SL i 937 i uge 11. 
Seneste signal: Købt til 1.052 i uge 14. SL i 975 i uge 16. 
Seneste signal: Købt til 914 i uge 26. 
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ØVRIGE AKTIER:  
 

Ericsson 103,6 Afvent. 

 
Strategi: Afvent. Nedtrend. 
 
50 dages snittet ved 104 testes samtidig med at RSI ligger fladt ved 60. Vi ser et gab ved 112-114. 
Indtil vi ser brud over 104 er trenden dog ned. Vi bemærker, at kursudviklingen de seneste uger 
har ført til faldende toppe, hvilket er et dårligt varsel. Så selvom vi kan være tæt på en 
trendvending til det bedre, så favoriserer vi, at 104 afviser og aktien dermed fastholdes i nedtrend. 
Derfor kan vi ikke købe. Vi mangler brudbare signaler. 
 
Seneste signal: Købt til 101,5 i uge 4. PP i 112 i uge 19. 
Seneste signal: Købt til 110,5 i uge 19. SL i 104,5 i uge 27. 
Seneste signal: Købt til 100,7 i uge 29. Lukket til 103,7 i uge 34. 
 

 

Equinor 186,9 Købt 

 
Strategi: Købt til 176. PP i 178. SP i 189. 
 
Stærk optrend som følge af handel over 50 dages snittet i 180. Ret forude ligger modstand i 190, 
som gentagne gange er blevet testet og har afvist. Aktien svinger i takt med olieprisen, der er 
steget en del på det sidste. Uagtet at trenden er stærkt op, så fastholder vi salgsordre tæt på 189, 
hvor vi gerne slipper aktien. Vi skal dog pointere, at trenden er stærkt op, hvorfor langsigtede 
investorer kan undlade at sælge tæt på 190. Vi mener det er satsningen værd, da vi så mange 
gange har set afvisning ved 190. Ugens top var 188,78. 
  
Seneste signal: Købt til 153 (korrigeret for udbytte) i uge 4. PP i 183 i uge 24. 
Seneste signal: Købt til 181 i uge 25. SL i 178 i uge 27. 
Seneste signal: Købt til 176 i uge 29. 
 

 

Siemens 140,4 Købt 

 
Strategi: Købt til 132,5. PP på købsprisen. SP holdes åben.  
 
Brud over 50 dages snittet i 136 er fastholdt og aktien er derfor i stærk optrend. Vi ser nu test af 
140, som er marginalt brudt. RSI ligger i 50. Vi ser gode odds for fastholdelse af brud over 140, 
hvilket taler for videre opgang med 145 som næste delmål. Hold derfor fast. 
 
Seneste signal: Købt til 102,5 i uge 44. SP i 106 i uge 45. 
Seneste signal: Købt til 120 i uge 3. PP i 136 i uge 20. 
Seneste signal: Købt til 132,5 i uge 20. 
 

 
 
AKTIEINDEKS: 
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OMXC25 indekset 2.004 (+ 0,9 %) Stærk optrend  

 
Stærkt og styrket oplæg. Vi handler med stor afstand til 50 dages snittet i 1.940 men vigtigst er, at 
vi har fået et nyt brud over 2.000 samtidig med at RSI er brudt over 60. Odds for fastholdelse over 
2.000 er derfor gode. Det er vigtigt, at vi snart ser brud over seneste højdepunkt ved 2.025. Alle 
signaler er i stærkt køb, og derfor forventes yderligere opgang. 
 

 

OMXS30 (Sverige) 2.383 (+ 0,7 %) Stærk optrend 

 
Begrænset afstand til 50 dages snittet i 2.350, som vi dog handler over. Derfor er trenden stærkt 
op. RSI ligger neutralt i 50. Det kan gå begge veje, men henset til at den stærke optrend er intakt, 
så peger det fortsat op for indekset. Kun brud under 2.350 svækker. 
 

 

DAX 15.872 (+ 0,8 %) Stærk optrend 

 
Fortsat handel over 50 dages snittet i 15.700 og derfor stærk optrend. RSI ligger neutralt i 50. 
Udsvingsintervallet indsnævres til 15.700 – 16.000 (modstand). Brud i en af retningerne må snart 
forventes, og ud fra det tekniske oplæg er der størst sandsynlighed for opadgående brud. 
      

 

Dow Jones 35.312 (- 0,3 %) Stærk optrend 

 
Stærk optrend med handel over 50 dages snittet i 35.000. Der er mindre tegn på udfladning ved 
modstand i 35.500. Vi skal gerne snart se brud opad for at fastholde det positive momentum. RSI 
ligger i 50. Trenden er indtil videre stærkt op men med visse svaghedstegn. 
 

 

S & P 500 4.524 (+ 0,6 %)  Stærk optrend 

 
Stærk optrend i et flot skråt stigende trendmønster. Brud over 4.500 er særdeles opløftende. Der 
er pæn afstand ned til 50 dages snittet i 4.400. RSI ligger nær 70. Så længe det skråt stigende 
trendmønster forbliver validt, peger pilen videre op. Top og bund i trendmønsteret er aktuelt 4.550 
og 4.450. det ser lovende ud. 
 

 

NASDAQ 15.309 (+ 1,8 %) Stærk optrend 

 
Modstand (nu støtte) ved 15.000 kunne ikke bremse opturen for dette indeks, der ligger i en 
særdeles stærk optrend med køb fra alle signaler. 50 dages snittet ligger ved 14.700. RSI er på 
ugens optur kommet op i 75, så en nedadrettet korrektion trænger sig på. Ideelt får vi en korrektion 
tilbage til 15.000, hvorefter der samles kræfter til nye topnoteringer. 
 

 
 

Definitioner:  
SL = stop/loss. Niveauet hvor man når smertegrænsen og sælger. 
SP = stop/profit. Foruddefineret niveau, hvor man er tilfreds med at tage gevinst. 
PP = protect profit, altså beskyttelse af opnået urealiseret gevinst.  
Eksempel: En aktie købes til kurs 100. Vi ansætter en SP i 120. Kursen stiger opimod 120, 
hvorved vi løbende kan tilpasse PP opad ved fx at indlægge PP i 110, således at vi som minimum 
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sikres den opnåede gevinst fra 100 til 110. PP kan på en måde ses som en slags SL, men hvor 
SL/PP altså sikrer os en gevinst ved lukning. 

 
STRATEGI: 
Analyserne baseres udelukkende på teknisk analyse og tidshorisonten er relativ kort (1-12 uger). 
Denne service egner sig derfor godt til investorer, som ønsker hyppig handel med det formål at 
forsøge at optimere afkastet ud fra selv mindre udsving i kurserne på de underliggende aktiver. For 
hver aktie gives et strategiforslag. Strategierne dækker over køb, sælg og afvent. Derudover 
opereres med start/profit ordrer – altså ordrer højere end det aktuelle kursniveau, hvilket kan 
skyldes at et givet aktiv går i køb ved brud over vigtig modstand. Ligeledes opereres med 
genkøbsordrer med det formål at indlægge en ordre i markedet i troen på, at det givne aktiv skal 
korrigere ned til et niveau, hvor det antages for muligt at købe aktivet billigere end kursen på 
analysetidspunktet. Desuden kan der sælges short – altså salg af et aktiv, som man ikke ejer. 
 
Bemærk at vi for så vidt angår analyserne på indeksene ikke kommer med deciderede strategier. 
Ideen omkring indeksene er primært at se på dem som baggrundsfaktor for de individuelle aktiers 
udvikling. Ønsker man aktivt at handle disse indeks, kan man ud fra vores beskrivelse aflæse den 
forventede retning. Strategien for de ugentlige analyser er meget anderledes end den vores 
Modelportefølje bygger på. Her indgås positionerne med længere sigte for øje, og der anvendes 
såvel fundamental analyse, teknisk analyse og Stockpicking i Modelporteføljen. 
 
 
ANSVARSFRASKRIVELSE: 
Disse analyser er Aktie.info Danmarks vurdering af udviklingen i omtalte aktier baseret på teknisk 
analyse. Analyserne opdateres en gang hver uge, og vi tager forbehold for ændringer i 
kursudviklingen, som efterfølgende måtte give et andet teknisk billede af den aktuelle situation. Vi 
gør opmærksom på, at investering i aktier er forbundet med en risiko for tab eller ikke opnået 
gevinst. Aktie.info Danmark ApS kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af indlagte oplysninger 
ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af, at indlagte råd og forslag følges, 
og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resulterer i ikke opnået fortjeneste. I øvrigt 
gøres opmærksom på, at Aktieinfo og dets ansatte kan have aktier i selskaber, som omtales i vore 
publikationer, analyser, kommentarer m.m. Vi anbefaler altid at rådføre sig med et pengeinstitut 
eller en børsmægler forinden der disponeres, og de fremførte betragtninger må ikke alene danne 
baggrund for finansielle dispositioner, men skal udelukkende ses som en informativ service.  
 


