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Opdateret den 17-12-2020 
 

 
Indledning til denne uges tekniske analyser: 
 
Status her kort før årets udgang er, at alle analyserede indeks er i stærk optrend. Når det er 
tilfældet, betyder det jf. teknisk analyse, at vi skal videre op. Man må dog ikke lade sig fuldstændig 
forblænde af dette faktum, idet vi altid før eller siden ser uventede udfordringer, der pludselig kan 
vende op og ned på tingene. Det er også derfor, at vi fra tid til anden bliver gjort på SL eller PP, 
men det er prisen for at forsikre sig. Teknisk analyse er ofte grundlag for beslutninger om køb og 
salg hos investorerne med consensus tankegang. Og for tiden er alle enige om, at vi skal videre 
op, og det understøttes af teknisk analyse. Hvis noget går i udu og teknisk analyse pludselig viser 
tegn på udfordringer, kan tingene hurtigt ændre sig. Men her og nu kan vi nyde, at pilen 
umiddelbart fortsat peger op. 
 
I ugens løb har vi samlet Coloplast, ISS og Jyske Bank op på indlagte købsordrer. 
 
Denne service udkommer ikke den 24-12 og 31-12. I stedet kommer vi med en opdatering i løbet 
af uge 53.  
 
Vi ønsker vores abonnementer en GLÆDELIG JUL. 
 

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 217 Købt 

 
Strategi: Købt til 181,71. PP hæves 198 (før 188). SP holdes åben. 
 
Solid opgang i ugens løb har lagt distance til de glidende snit ved kurs 200. Hvis det opadrettede 
momentum fastholdes, vil det korte snit snart bryde over det lange (=Golden Cross = positivt). 
Bemærk at gab ved 218 nu er lukket og modstand ved 220 testes samtidig med en RSI oppe i 70. 
Kortsigtet kan modstand ved 220 drille lidt, men ellers peger alt mod en gentest af seneste top ved 
240. 

 
Seneste signal: Købt til 124 og SL i 118 i uge 12.  
Seneste signal: Købt til 188 i uge 35. SL i 178 i uge 36. 
Seneste signal: Købt til 181,71 (korrigeret for udbytte) i uge 40. 
 

 

A.P. Møller B   13.620 Købt 

 
Strategi: Købt til 10.000. PP hæves til 12.900 (før 11.750). SP holdes åben. 
 
Alle signaler er i stærkt køb og der er stor afstand ned til 50 dages snittet i 11.500. Eneste 
udfordring er en RSI oppe i 85-niveauet. Aktien er så overkøbt, at vi må forvente en 
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pause/nedadrettet bevægelse. Vi tvivler i hvert fald stærkt på at modstand ved 14.000 (næsten 
testet her til formiddag) kan overvindes på kort sigt. Alligevel opfordrer vi til at holde fast ud fra det 
tekniske oplæg. Vi tager eventuelle nedadrettede korrektioner med. 
 
Seneste signal: Købt til 6.800 i uge 18. SL i 6.250 i uge 19.  
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. 
 

 

Bavarian Nordic 197 Købt 

 
Strategi: Købt til 183. SL ændres til PP i 184 (før SL i 175). SP holdes åben. 
 
Stærk optrend nu med test af modstand ved 200. RSI er stigende og kommet op i 65, så der er 
plads til at vi kan få et brud. Støtte ved 190 burde ikke blive brudt. Det trækker op til endnu en 
alvorlig test af 200 med voksende odds for et brud. Hold fast. 
 
Seneste signal: Købt til 152 i uge 17. PP i 185 i uge 24. 
Seneste signal: Købt til 200 i uge 32. SL i 174 i uge 44 
Seneste signal: Købt til 183 i uge 48. 
 

 

Carlsberg 955 Købt 

 
Strategi: Købt til 876. PP i 905. SP holdes åben. 
 
Aktien er gået i stå nær 950. Stærkt køb er fortsat situationen. Vi hæfter os ved et marginalt brud 
over 950, hvilket styrker os i troen på videre opgang. Vi holder fast. 
 
Seneste signal: Købt til 895 i uge 33. SL i 877 i uge 34. 
Seneste signal: Købt til 877 og solgt til 865 i uge 44. 
Seneste signal: Købt til 876 i uge 46. 
 

 

Chr. Hansen 610 Afvent 

 
Strategi: Afvent. Nedtrend. 

 
Nedtrend så længe vi er under de glidende snit ved 640. RSI ligger i 45. Det er et faresignal, at det 
korte snit er ved at bryde under det lange (risiko for et Death Cross = negativt). 600 SKAL holde, 
idet vi ellers risikerer at gabet ved 540 endelig kan blive lukket. Odds er ikke til at køb af aktien. 
   
Seneste signal: Købt til 547 i uge 8. SL i 525 i uge 9. 
Seneste signal: Købt til 550 i uge 16. SP i 695 i uge 27. 
Seneste signal: Købt til 700 i uge 32. SL i 665 i uge 41. 
   

 

Coloplast 926 Købt mod trenden 

 
Strategi: Købt til 939. SL i 895. SP holdes åben. 
 
50 dages snittet ved 930 var i ugens løb kortvarigt brudt for opadgående og vi fik købt. Det holdt 
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dog ikke, og nu er vi igen under. Situationen er derfor mikset, idet vi egentlig nu igen er i nedtrend, 
men dog med et marginalt nedbrud. RSI er let faldende og nær 55. Vi har købt, men ud fra dagens 
oplæg er der ikke basis for købet, da trenden er ned. Vi holder dog fast, da brud er marginalt. 
 
Seneste signal: Købt til 828 i uge 12. PP i 1.015 i uge 27. 
Seneste signal: Købt til 1.005 i uge 34. SL i 955 i uge 44. 
Seneste signal: Købt til 939 i uge 51. 
 

 

Danske Bank 97 Købt 

 
Strategi: Købt til 101. SL i 94. SP holdes åben.  
 
Fortsat stærk optrend men styrken i optrenden testes. 50 dages snittet ligger i 97, og vi skulle 
gerne undgå brud for at fastholde det opadrettede pres. Det er et svaghedstegn med brud under 
støtte/modstand i 100. RSI er nu faldet til 35, og det kan sikre, at vi i hvert fald på kort sigt ikke ser 
brud under 50 dages snittet. Købet kan forsvares. 
 
Seneste signal: Købt til 97,7 i uge 35. SL i 94,25 i uge 36. 
Seneste signal: Købt til 86 i uge 38. SL i 82,5 i uge 39. 
Seneste signal: Købt til 101 i uge 50. 
 

 

Demant  231 Købt 

 
Strategi: Købt til 190. PP hæves til 212 (før 206). SP holdes åben. 

 
Stærk optrend med handel over 50 dages snittet i 215 og 200 dages snittet i 190. RSI er igen 
stigende og kommet op nær 70. Det peger mod gentest af seneste top ved 250, hvor en pause 
kan komme. Hold fast. 
 
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 1.000 Købt 

 
Strategi: Købt til 1.030. SL i 978. SP holdes åben. 
 
Sidelæns konsolidering nær kurs 1.000 og dermed fortsat under 50 dages snittet i 1.030 men med 
god afstand til 200 dages snittet nær 850. RSI er stigende og nær 60. Langsigtet kan man holde 
fast i aktien, men på kort sigt skulle vi gerne snart over 1.030, idet vi ellers risikerer nye fald. 
 
Seneste signal: Købt til 682 i uge 10. SL i 655 i uge 11. 
Seneste signal: Købt til 685 i uge 18. PP i 990 i uge 44. 
Seneste signal: Købt til 1.030 i uge 46. 
 

 

FLSmidth 217 Købt 

 
Strategi: Købt til 190. PP hæves til 205 (før 198). SP holdes åben. 
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Stærk optrend som følge af handel over 200 dages snittet ved 184 og 50 dages snittet ved 191. 
RSI er oppe i 75, og det kan føre til pause/lidt nedadrettet korrektion. Der er støtte/modstand ved 
220. Vi har været over, men handler aktuelt under. Hold fast da trenden er stærkt op. Næste 
delmål opad ligger ved 240. 
 
Seneste signal: Købt til 182 i uge 22. SL i 182 i uge 32. 
Seneste signal: Købt til 195 i uge 34.SL i 178 i uge 40. 
Seneste signal: Købt til 190 i uge 47. 
 

 

Genmab 2.425 Købt 

 
Strategi: Købt til 2.250. SL på købsprisen. SP holdes åben. 
 
I hele andet halvår 2020 har aktien ligget i en snæver trendkanal mellem 2.200 og 2.400 med få 
og korte afstikkere i begge retninger. Med en RSI kun steget til 65 synes brud over 2.400 denne 
gang at kunne fastholdes, og det kan give nyt liv til aktien. Vi finder det sandsynligt med et skridt 
opad stigen til intervallet 2.400-2.600. 
 
Seneste signal: Købt til 2.131 i uge 39. PP i 2.225 i uge 44. 
Seneste signal: Købt til 2.325 i uge 46. SL i 2.225 i uge 47. 
Seneste signal: Købt til 2.250 i uge 47. 
 

 

ISS 107 Købt. 

 
Strategi: Købt til 110. SL i 98. SP holdes åben. 
 
Set-back i kursen ovenpå selskabets lidt matte nye strategi. Trods en RSI nede i 40 har vi nu set 
brud under støtte i 110. Dermed nærmer vi os et afgørende punkt i form af 50 dages snittet ved 
105 og 200 dages snittet ved 100. Overordnet er trenden altså fortsat stærkt op. Vi skal her 
pointere, at vi fundamentalt er meget mere usikre på retningen. Men det er en anden historie. 
    
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 224 Købt  

 
Strategi: Købt til 225. SL i 195. SP holdes åben. 

 
Fortsat stærk optrend med handel over 50 dages snittet i 217. Det er et svaghedstegn, at støtte 
ved 230 er blevet brudt. Men da RSI er korrigeret ned til 40 burde den nedadrettede korrektion i 
aktiekursen snart være ovre. Overordnet peger pilen op. 
    
Seneste signal: Købt til 188 i uge 35. SL i 182 i uge 36. 
Seneste signal: Købt til 193 og SL i 187 i uge 44. 
Seneste signal: Købt til 225 i uge 51. 
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GN Store Nord 492 Købt 

 
Strategi: Købt til 473. SL hæves til 465 (før 455). SP holdes åben. 
 
Stærkt køb med begrænset afstand til 50 dages snittet i 485. RSI er steget til 60. Alt peger videre 
op, men der er modstand ret forude i 500. Vi skal gerne snart se brud herover for at fastholde det 
positive momentum i aktien. Aktien kan beholdes, da trenden er (marginalt) stærkt op. Hold øje 
med om 500 bremser igen. 
 
Seneste signal: Købt til 460 i uge 44. SP i 475 i uge 45. 
Seneste signal: Købt til 480 og SL i 462 i uge 46. 
Seneste signal: Købt til 473 i uge 46. 
 

 

Lundbeck  211 Købt 

 
Strategi: Købt til 203. SL hæves til 184 (før 167). SP holdes åben. 
 
Erobring af 50 dages snittet ved 193 har udløst køb. Brud over 200 er endnu et styrketegn. Og vi 
nærmer os 200 dages snittet ved 220. RSI er steget til 70. Alt tilsiger at holde fast i aktien. Det ser 
bedre ud end længe. 
 
Seneste signal: Købt til 233 i uge 17. PP i 242 i uge 29. 
Seneste signal: Købt til 220 i uge 32. SL i 214 i uge 34. 
Seneste signal: Købt til 203 i uge 39. 
 

 

Novo Nordisk 441 Købt 

 
Strategi: Købt til 432. SL hæves til 417 (før 395). SP holdes åben. 
 
Stærk optrend. 200 og 50 dages snittene ligger ved 421 og 431. Brud over modstand – nu støtte – 
ved 440 er endnu et styrketegn. RSI er steget til 70. Vi må forvente, at markedet vil teste styrken i 
optrenden ved at teste 440. Odds for at vi undgår brud er gode, og umiddelbart peger det derfor 
mod gentest af 460-niveauet. 
 
Seneste signal: Købt til 402,75 i uge 32 (modtaget udbytte på 3,25). PP i 430 i uge 44. 
Seneste signal: Købt til 433 i uge 46. SL i 415 i uge 48. 
Seneste signal: Købt til 431 i uge 50. 
 

 

Novozymes 340 Købt mod trenden. 

 
Strategi: Købt til 344. SL i 325. SP holdes åben. 

 
Nedtrend som følge af handel under 200 dages snittet i 365 og 50 dages snittet i 375. Stærk støtte 
ved 340 testes samtidig med en RSI nær 35. Da trenden er ned, er vores køb behæftet med høj 
risiko. Imidlertid satser vi på, at 340 holder som støtte. Brydes denne støtte, er sagen straks 
anderledes kritisk. Husk en SL. 
     
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. 
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Seneste signal: Købt til 344 i uge 50. 
 

 

Pandora 613 Købt 

 
Strategi: Købt til 468. PP i 575. SP holdes åben. 
 
Stærk optrend så længe vi er over 50 dages snittet nær 585. RSI ligger med en neutralværdi på 
50. Der er stærk støtte ved 600, som heldigvis ser ud til at holde. Hvis vi bryder herunder, 
fastholder vi at ville lukke positionen. Nu og her gælder det om at løbe med op, så længe 
oplægget tilsiger optur. 
 
Seneste signal: Købt til 283 i uge 20. SP i 335 i uge 22. 
Seneste signal: Købt til 480 i uge 37. SL i 465 i uge 39. 
Seneste signal: Købt til 468 i uge 39.  
 

 

Rockwool 2.028 Købt 

 
Strategi: Købt til 2.140. SL i 1.975. SP holdes åben. 

 
Kursen svinger voldsomt og nærmer sig nu 200 dages snittet ved 2.000. 200 dages snittet må ikke 
blive brudt, idet trenden i så fald skifter til ned. RSI er allerede ned i 30, så vi anser ikke et brud for 
sandsynligt. For nærværende ser vi aktien handle mellem 2.000 og 2.200 men med pil op. 
    
Seneste signal: Købt til 2.505 og straks herefter solgt til 2.450 i uge 48.  
Seneste signal: Købt til 2.325 og solgt til 2.175 i uge 49.  
Seneste signal: Købt til 2.140 i uge 49. 
 

 

Royal Unibrew 679 Købt 

 
Strategi: Købt til 638. PP i 645. SP holdes åben. 
 
Brud over 50 dages snittet i 660 r fastholdt og aktien er dermed pr. definition i stærkt køb. RSI 
ligger i 60. Meget peger for videre opgang med 700 som næste delmål i optrenden. 
    
Seneste signal: Købt til 600 i uge 10. SL i 545 i uge 11. 
Seneste signal: Købt til 535 i uge 24. SP i 644 i uge 30. 
Seneste signal: Købt til 638 i uge 39. 
 

 

SimCorp 843 Købt 

 
Strategi: Købt til 810. SL hæves til 790 (før 765). SP holdes åben. 

 
Handler fortsat over 50 dages snittet i 820, og signalet er derfor stærkt op. Det er endnu ikke 
lykkedes at bryde over modstand ses ved 850. Vi ser aktien handle 820-900 på kort sigt. 
 
Seneste signal: Købt til 610 i uge 17. PP i 685 i uge 26. 
Seneste signal: Købt til 700 i uge 29. SP i 750 i uge 33. 
Seneste signal: Købt til 810 i uge 44. 
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Sydbank 127 Købt 

 
Strategi: Købt til 102. SP i 122. SP holdes åben. 

 
Stærk optrend så længe vi holder os over 50 dages snittet i 121. Det er dog et svaghedstegn, at vi 
handler under støtte/modstand i 130. RSI ligger i 45. Momentum er gået ud af aktien, men da 
trenden fortsat er stærkt op, holder vi fast. 
  
Seneste signal: købt til 130,5 i uge 9. SL i 124 i uge 10. 
Seneste signal: Købt til 115 i uge 23. PP i 118 i uge 34. 
Seneste signal: Købt til 102 i uge 36. 
 

 

Tryg  189 Afvent. 

 
Strategi: Afvent. 
 
Stor optur i ugens løb har medført nyt brud over 50 og 200 dages snittene ved 183. Trenden er 
således igen skiftet til stærkt op. RSI nærmer sig 80, så en nedadrettet korrektion trænger sig på. 
Aktien er for tiden vanskelig at time, da vi hele tiden skifter mellem op- og nedtrend. Trods stærkt 
køb, anser vi ikke aktien for købsegnet. 
 
Seneste signal: Købt til 195 i uge 50. PP i 198 i uge 9. 
Seneste signal: Købt til 178 i uge 18. PP i 187 i uge 25. 
Seneste signal: Købt til 200 og solgt til 188 i uge 44. 
 

 

Vestas  1.307 Købt 

 
Strategi: Købt til 1.202. SL hæves til 1.165 (før 1.095). SP holdes åben. 
 
Stærk optrend med et skråt stigende trendmønster med top og bund aktuelt ved 1.350 og 1.200. 
RSI er steget til 75, og derfor kan der komme lidt nedadrettet korrektion på kort sigt. Det vil dog 
ikke true 50 dages snittet i 1.170 og derfor fastholdes aktien med stor sandsynlighed i den stærke 
optrend. Let your winners run – altså hold fast og tag udsving med. 
 
Seneste signal: Købt til 605 og solgt til 575 i uge 19. 
Seneste signal. Købt til 1.085 i uge 44. SL i 975 i uge 45. 
Seneste signal: Købt til 1.202 i uge 50. 
 

 

Ørsted 1.100 Købt 

 
Strategi: Købt til 1.060. SL i 1.035. SP holdes åben. 
 
Aktien respekterer fortsat 50 dages snittet i 1.050. Nu ser vi test af modstand ved 1.100 samtidig 
med at RSI kun er steget til underkanten af 60. Med alle signaler i køb fastholdes positionen. 
 
Seneste signal: Købt til 850 i uge 38. SP i 988 i uge 41. 
Seneste signal: Købt til 950 i uge 44. SP i 1.131 i uge 46. 
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Seneste signal: Købt til 1.060 i uge 48. 
 

 
 
ØVRIGE AKTIER:  
 

Ericsson 101 Fasthold købsordre 

 
Strategi: Fasthold ordre om køb i 90. SL i 84. SP holdes åben. 
 
Ugens fald har medført brud under 50 dages snittet i 102, og dermed er trenden svækket. 
Overordnet er den dog intakt med handel over 200 dages snittet i 92. RSI er på ugens 
nedadrettede bevægelse faldet til 35. Det vigtige er, at 100 endnu holder som støtte. Kortsigtet 
forventer vi en bevægelse op mod 102, og her skal slaget stå. Vi kan ikke på forhånd sige om brud 
opad lykkes eller ej, men vi kan holde os til, at hvis 102 afviser, så er der voksende risiko for fald 
under 100, og så er det ikke længere helt usandsynligt med et fald til 90, hvorved et gab kan blive 
lukket. Vi fastholder vores meget defensive tilgang til denne aktie. Svækket oplæg. 
 
Seneste signal: Købt til 78,5 i uge 5. PP i 82,9 i uge 9. 
Seneste signal: Købt til 75,1 i uge 10. SL i 72,8 i uge 11 
Seneste signal: Købt til 79,4 i uge 14. SP i 104,75 i uge 30. 
 

 

Equinor 148 Købt 

 
Strategi: Købt til 133. PP i 137. SP holdes åben. 
 
Det korte snit er brudt over det lange, hvilket er positivt. 50 og 200 dages snittene ligger nu ved 
136 og 132,5. RSI ligger i 55. Vi forventer en alvorlig styrketest ved 150 i nær fremtid med sigende 
odds for brud opad. Alle signaler tilsiger opgang. På nedsiden er der stærk støtte ved 140. Brydes 
150 er der basis for gentest af årets top ved 170. Hold fast. 
 
Seneste signal: Købt til 125 i uge 16. PP i 139 i uge 26. 
Seneste signal: Købt til 119 i uge 44. SP i 129 i uge 46. 
Seneste signal: Købt til 133 i uge 48. 
 

 

Siemens 116 Vi venter. 

 
Strategi: Vi venter trods optrend.  
 
I princippet kan aktien købes/beholdes, idet vi er i stærk optrend. Det er gældende, så længe vi 
handler over 50 dages snittet i 111. Men stærk modstand ved 120 har bremset opturen mange 
gange. 110-120 synes således fortsat at være udfaldsrummet. Gabet nede ved 70 generer os så 
meget, at vi ikke vil købe trods stærk optrend. Hvis 120 fortsætter ved at afvise er der også for lidt 
at løbe efter ved at købe her ved 116. 
  
Seneste signal: Købt til 75,3 i uge 11. SL i 69,5 i uge 12. 
Seneste signal: Købt til 60,9 i uge 12. PP i 79 i uge 16. 
Seneste signal: Købt til 102,5 i uge 44. SP i 106 i uge 45. 
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AKTIEINDEKS: 
 

OMXC20 Cap-indekset 1.631 (+ 1,6 %) Stærk optrend  

 
Stærk optrend så længe vi er over 50 dages snittet ved 1.580. Modstand ved 1.600 er brudt og det 
peger mod gentest af seneste top nær 1.650. RSI er stigende og kommet op nær 70. Alle signaler 
tilsiger køb, og når det er tilfældet jf. teknisk analyse, skal opturen fortsætte. Kun fald under 1.580 
vil ændre dette billede. 
 

 

OMXS30 (Sverige) 1.889 (- 1,4 %) Stærk optrend 

 
Sverige er gået imod strømmen og er blevet svækket i denne uge. Fald under støtte i 1.900 er et 
svaghedstegn, men overordnet er indekset fastholdt i stærk optrend, da vi fortsat er over 50 dages 
snittet i 1.865. Med en RSI nede i 40 undgår vi sandsynligvis brud på nedsiden, og næste 
bevægelse synes at blive opadrettet. Odds for genvinding af 1.900 er gode. Husk gabet 1.830-
1.850. 
 

 

DAX 13.665 (+ 2,3 %) Stærk optrend 

 
Det stærke købssignal er styrket med brud over modstand ved 13.500. Vi er helt tæt på årets top 
nær 13.700. Niveauet ventes testet, men det er usikkert om der er kræfter til et direkte brud. RSI 
er steget til 70. Kun et pt. uventet fald under 50 dages snittet i 12.900 ødelægger dette flotte 
oplæg. Det skal dog bemærkes, at der på nedsiden er en række gabs, og det bryder vi os ikke om. 
 

 

Dow Jones 30.154 (+ 0,3 %) Stærk optrend 

 
Brud over det psykologiske punkt ved 30.000 er fastholdt. Med en RSI nede i 60 synes odds for 
nye stigninger at være gode. 50 dages snittet ligger ved 29.000, og så længe vi er herover peger 
det op. Overordnet peger det mod videre opgang, selvom vi er generet af et gab mellem 28.500 
og 29.100 og desuden flere langt længere nede. 
  

 

S & P 500 3.701 (+ 0,8 %)  Stærk optrend 

 
Årets højeste og All-Time-High gentestes. Med en stigende RSI der kun er kommet op i 65 er odds 
for brud opad særdeles gode. Nye ATH kan blive set inden årets udgang. Trenden er stærkt op, så 
længe vi holder os over 50 dages snittet i 3.550. 
 

 

NASDAQ 12.658 (+ 2,6 %) Stærk optrend 

 
Nasdaq er i ny All-Time-High og trenden er meget stærk. Vi vil kun opleve en svækkelse ved et 
uventet fald under 50 dages snittet i 11.850. Alt peger således mod videre opgang om end en RSI 
oppe i nærheden af 75 kan føre til lidt konsolidering. Også her erindrer vi om en række gabs. 
 

 
 

Definitioner:  
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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 
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.  
 


