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Opdateret den 17-10-2019 
 

 
Indledning til denne uges tekniske analyser: 

 
Det har været en ualmindeligt god uge for aktierne. DAX er fx steget med hele 5,0 %. Optimismen 
er tilbage i markedet, og alle indeks på nær Danmark ligger igen i stærkt køb. Baseret på de 
tekniske oplæg peger det videre op. Især i de amerikanske indeks nærmer vi os vigtige punkter. Vi 
skal gerne snart se brud over seneste toppe.  
 
Alt er gået aktiernes vej i denne uge. Brexit kan være tæt på en løsning. USA-Kina er mere uvist, 
selvom Trump mener at en aftale er indgået. Kineserne har et lidt andet syn på tingene. Ugens 
markante opgang viser, at investorerne er klar til at bide til bolle, straks himlen bliver lidt lyseblå. 
 
Nye køb er gennemført i Novozymes, SimCorp, Vestas og Equinor. Tryg og FLSmidth er gjort på 
SL, men sidstnævnte genkøbes straks. 
 

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 112 Købt 

 
Strategi: Købt til 112. SL i 105. SP holdes åben. 

 
Der har været lagt pres på 50 dages snittet, som ikke må brydes, hvis optrenden skal holdes i live. 
RSI er faldende og nærmer sig 40. Det reducerer risikoen for et brud nedad, men der skal virkelig 
ikke ret meget fald til at forværre dette oplæg. Husk en Stop/loss ved bekræftet brud under 110. 
 
Seneste signal: Købt til 155 i uge 8. PP i 177 i uge 18. 
Seneste signal: Købt til 173 og SL i 165 i uge 20. 
Seneste signal: Købt til 112 i uge 36. 
 

 

A.P. Møller B   7.966 Købt 
 
Strategi: Købt til 7.414. SL hæves til købsprisen (før 7.250). SP holdes åben.  
 
Markant forbedret oplæg og nu stærk teknisk optrend. Vi mangler at slippe over 8.000, men 
umiddelbart ligner det gentest af seneste top ved 8.300 som minimum. RSI er oppe i 70. Pil op. 
 
Seneste signal: Købt til 7.750 i uge 28. SL i 7.380 i uge 32. 
Seneste signal: Købt til 7.750 i uge 38. SL i 7.350 i uge 40. 
Seneste signal: Købt til 7.414 i uge 40. 
 

 

Bavarian Nordic 181 Købt 
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Strategi: Købt til 173. SL hæves til 168 (før 162). SP holdes åben. 
 
50 dages snittet ved 178 er marginalt brudt. Det samme gælder modstand/støtte ved 180. Lige nu 
og her er oplægget forbedret og trenden er skiftet til stærkt op. RSI er kun nået op i 55, hvorfor det 
peger mod et afgørende brud opad med 200 som næste store delmål. 
 
Seneste signal: Købt til 144 i uge 21. PP i 165 i uge 33. 
Seneste signal: Købt til 170 i uge 34. PP i 178 i uge 40. 
Seneste signal: Købt til 173 i uge 40. 
 

 

Carlsberg 999 Købt 
 
Strategi: Købt til 986. SL i 972. SP holdes åben. 
 
50 dages snittet testes samtidig med at RSI er faldet til 40. Vi undgår med stor sandsynlighed en 
svækkelse af optrenden. Nyt forsøg på brud over 1.000 forventes med gode odds for brud opad. 
Hold fast. Brydes 993 svækker det optrenden, der dog vil være intakt, så længe vi holder os over 
200 dages snittet i 872. Det er dog et lille svaghedstegn, at aktien ikke for alvor kan slippe fri af 
1.000 modstanden. 
 
Seneste signal: Købt til 848 i uge 17. PP i 888 i uge 32. 
Seneste signal: Købt til 1.000 i uge 37 og SL i 984 i uge 38. 
Seneste signal: Købt til 986 i uge 40. 
 

 

Chr. Hansen 548 Afvent. 

 
Strategi: Afvent. Nedtrend. 

 
Positiv rebound efter sidste uges nedsabling. RSI er steget fra 25 til 45. Vi nærmer os 50 dages 
snittet i 565, hvorved et gab i så fald kan blive lukket. Trenden er dog ned. Vi gætter på yderligere 
opgang til 565, men kun brud herover ændrer trenden. Vi vil derfor ikke købe, før vi ser brud over 
565. 
 
Seneste signal: Købt til 589 i uge 37 og SL i 565 i uge 38. 
Seneste signal: Købt til 583 i uge 39. SL i 565 i uge 40. 
Seneste signal: Købt til 571 i uge 40. SL i 559 i uge 41. 
   

 

Coloplast 800 Afvent. 
 
Strategi: Afvent trods overordnet optrend.  
 
50 dages snittet ligger ved 806, som ved test i går ikke kunne brydes. Brud vil åbne for stigning til 
835-niveauet, mens en afvisning risikerer at føre til fald til 760. RSI ligger neutralt i 50. Aktien tager 
nogle uhørt store udsving. Overordnet er optrenden intakt, men vi skal afgørende over 806 for at 
signalet skifter til stærkt køb. Ejer man aktien, kan man holde fast. Vi venter dog lidt endnu, da vi 
synes udsvingene forvirrer mere end de gavner. 
 
Seneste signal: Købt til 643 i uge 9. PP i 689 i uge 17. 
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Seneste signal: Købt til 689 i uge 17. PP i 765 i uge 38. 
Seneste signal: Købt til 807 i uge 40. SL i 778 i uge 41. 
  

 

Danske Bank 97 Købt 
 
Strategi: Købt til 97,3. SL i 89. SP holdes åben.  
 
Truende nedbrud afvist, da 90 viste sig som en støtte før ny styrke er set. Det har medført nyt brud 
tilbage over 50 dages snittet i 93, så trenden er igen op (skifter lidt for tiden). RSI er stigende og 
kommet op i 65. Alt andet lige fortsætter opturen med 100 som næste delmål. Det er positivt at 
trenden igen er op. 
  
Seneste signal: Købt til 142 og solgt til 135 i uge 43. 
Seneste signal: Købt til 126,5 (korrigeret for udbytte) i uge 12. SL i 117 i uge 14. 
Seneste signal: Købt til 126 og SL i 119 i uge 18. 
 

 

Demant  173 Købt (mod trenden). 

 
Strategi: Købt til 167. SL hæves til 159 (før 153). SP holdes åben. 

 
Positiv rebound i en fortsat gældende nedtrend. Indtil videre er rebounden blevet bremset af 
modstand i 180. RSI er steget fra 20 til nu 55. Som minimum bør vi se gentest af 180, men for at 
nedtrenden annulleres skal vi over 50 dages snittet i 189, og det sker næppe på kort sigt. Vi har 
endnu ikke beviser, men en del tyder på at bunden er set i 160-162-niveauet. Vi holder fast trods 
nedtrend. 
 
Seneste signal: Købt til 200 i uge 3. PP i 208 i uge 26. 
Seneste signal: Købt til 205 i uge 35. SL i 193 i uge 36. 
Seneste signal: Købt til 167 i uge 40. 
 

 

DSV Panalpina 642 Købt 
 
Strategi: Købt til 618. SL hæves til købsprisen (før 595). SP holdes åben. 
 
Vi er kommet tæt på 50 dages snittet i 650, som har været marginalt brudt. Et afgørende brud 
herover favoriseres, da trenden er op. Brud over 650 åbner for gentest af 700. Afviser 650, 
risikerer vi en nedadrettet bevægelse til formentlig 620. Odds for brud opad er gode. 
 
Seneste signal: Købt til 620 i uge 30. PP i 655 i uge 38. 
Seneste signal: Købt til 650 i uge 39. SL i 636 i uge 40. 
Seneste signal: Købt til 618 i uge 40. 
 

 

FLSmidth 234 SL.Genkøb (mod trenden) 

 
Strategi: Købt til 234. SL i 218. SP holdes åben. 
 

Nedtrenden er blevet yderligere styrket efter ugens nedjustering. Den er marginal, men reaktionen 
i aktien var hård og ubønhørlig. Fundamentalt mener vi aktien skal købes, men teknisk er aktien i 
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en klar nedtrend, der er gældende til vi måtte se brud over 50 dages snittet i 278. RSI har været i 
20 men er nu steget til 30. En gammel bund nær 225 har været testet og holdt. Det kan vise sig at 
være en bund, men vi mangler beviser herfor. Vi mener et køb kan forsvares af den lave RSI og 
en mulig bund i 225 (vi placerer et tæt SL). 
 
Seneste signal: Købt til 282 i uge 34. SL i 279 i uge 40. 
Seneste signal: Købt til 263 i uge 40. SL i 242 i uge 42. 
Seneste signal: Købt til 234 i uge 42. 
 

 

Genmab 1.393 Købt 

 
Strategi: Købt til 1.324. SL i 1.270. SP holdes åben. 
 

Gode salgstal for Darzalex har sendt kursen op i denne uge, hvilket har ført til nyt brud over 50 
dages snittet i 1.348. Dermed er aktien igen i stærkt køb. Modstand ved 1.400 har ikke kunnet 
brydes endnu, men med en stigende RSI, der kun er nået op i 60, burde brud snart kunne finde 
sted. Det ser godt ud. 
 
Seneste signal: Købt til 980 i uge 5. PP i 1.345 i uge 38. 
Seneste signal: Købt til 1.400 og SL i 1.325 i uge 40. 
Seneste signal: Købt til 1.324 i uge 40. 
   

 

ISS 163 Afvent. 

 
Strategi: Afvent. Nedtrend. 
 

Nedtrend så længe vi er under 50 dages snittet i 169. Det er positivt, at vi igen er kommet over 
160, som nu skifter til støtte og muligvis viser sig at være en bund. RSI er steget til 45. Vi vil først 
købe ved en trendvending (brud over 169). 
 
Seneste signal: Købt til 218,5 i uge 33. SL i 217 i uge 37. 
Seneste signal: Købt til 206 i uge 41. PP i 209 i uge 49. 
Seneste signal: Købt til 182,3 i uge 6. PP i 205 i uge 22. 
 

 

Jyske Bank 234 Købt 

 
Strategi: Købt til 206. SL hæves til købsprisen (før 195). SP holdes åben. 

 
Den positive rebound er fortsat, og vi er kommet helt tæt på 200 dages snittet i 238. Et brud 
herover vil være særdeles positivt. Da RSI er helt oppe i 80 ser vi dog næppe et direkte brud. Vi 
skal givetvis først se en nedadrettet korrektion med 225-230 som mål før brud over 238 lykkes. 
Når/hvis det sker åbnes for opgang til næste delmål nær 260. Hold godt fast. 
 
Seneste signal: Købt til 251 i uge 4. PP i 261 i uge 19. 
Seneste signal: Købt til 223 i uge 30. SL i 215 i uge 31. 
Seneste signal: Købt til 206 i uge 39. 
 

 

GN Store Nord 274 Købt (mod trenden) 
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Strategi: Købt til 276. SL hæves til 263 (før 258). SP holdes åben. 
 
Trods en opadrettet bevægelse er trenden fortsat ned, da vi handler under 50 dages snittet i 280. 
RSI ligger i 50. Vi ser aktien handle mellem 270 og 280 i en periode. Men så længe trenden er 
ned, er der risiko for nye fald snarere end brud op over 280 (ud fra teknisk analyse). 
 
Seneste signal: Købt til 304 i uge 26. PP i 312 i uge 32. 
Seneste signal: Købt til 317 i uge 34. SL i 295 i uge 35. 
Seneste signal: Købt til 276 i uge 40. 
 

 

Lundbeck  227 Afvent. 
 
Strategi: Afvent. Nedtrend. 
 
Nedtrend til vi ser brud over 50 dages snittet i 240. RSI ligger i 50. Der er støtte i 215 og særdeles 
stærk støtte ved 200, og lavere kommer vi næppe. Ud fra fundamentale forhold er det vanskeligt 
at forestille sig et fald til 200, men ud fra TA kan det godt finde sted. Uagtet at aktien formentlig er 
ved at finde en bund i 200-220 er det for tidligt at købe. Trenden er ned. 
 
Seneste signal: Købt til 286 i uge 13. SL i 277 i uge 17. 
Seneste signal: Købt til 260 i uge 28. SL i 238 i uge 34. 
Seneste signal: Købt til 238 i uge 34. SL i 219 i uge 40. 
 

 

Novo Nordisk 355 Købt 
 
Strategi: Købt til 342. SL hæves til 328 (før 325). SP holdes åben. 
 
Stærkt oplæg nu med brud over 50 dages snittet i 348. Trenden er skiftet til stærkt køb. RSI tester 
60 nedefra. Det ligner et oplæg for gentest af seneste top nær 370. Hold fast. 
 
Seneste signal: Købt til 326 i uge 18. SL i 321 i uge 29. 
Seneste signal: Købt til 321 i uge 31. PP i 342 i uge 38. 
Seneste signal: Købt til 342 i uge 40. 
 

 

Novozymes 294 Købt 

 
Strategi: Købt til 305. SL sænkes til 283 (før 289). SP holdes åben. 

 
Ugen har budt på stigning over 200 dages snittet i 300, hvorved trenden i princippet ændredes. 
Derfor fik vi købt. Nu og her er oplægget dog igen under pres, da vi handler marginalt under 200 
dages snittet. Vi er dog over 50 dages snittet i 287, så vort køb kan forsvares. RSI har været i 75 
men er nu faldet til 60. Meget taler for fastholdelse i optrenden, og der skal ikke meget til at sende 
kursen over 300 igen. Det ser OK ud og købet kan forsvares. 
 
Seneste signal: Købt til 308 i uge 17. SL i 305 i uge 23. 
Seneste signal: Købt til 312 i uge 25. SL i 295 i uge 32. 
Seneste signal: Købt til 305 i uge 42. 
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Pandora 268 Købt 

 
Strategi: Købt til 269. SL sænkes til 256 (før 258). SP holdes åben. 
 
Konsolidering omkring de glidende gennemsnit, der ligger ved 270 og 275 for hhv. 200 og 50 
dages snittene. Vi ligger således ved en afgørende zone. Lykkes brud opad er der basis for 
stigning til formentlig 300-320. Går vi afgørende under 270-niveauet, er der åbnet for gentest af 
220-niveauet. En forholdsvis lav RSI i 40 reducerer det nedadrettede pres. Risikoen er dog stor, 
da vi ligger ved afgørende kardinalpunkter. 
 
Seneste signal: Købt til 287 i uge 36. SL i 278 i uge 39. 
Seneste signal: Købt til 289 i uge 35. SL i 268 i uge 40. 
Seneste signal: Købt til 269 i uge 40. 
 

 

Rockwool 1.241 Købt (mod trenden) 

 
Strategi: Købt til 1.240. SL i 1.185. SP holdes åben. 

 
Svagt oplæg med en aktie i en klar teknisk nedtrend. Vi bryder os ikke om oplægget, da RSI i 
denne uge er steget fra 20 til 35 uden at kursen er rykket med op. Det vidner om svaghed i 
oplægget. Fundamentalt er aktien billig, men ud fra teknisk analyse kan aktien sagtens falde 
yderligere. Der er stærk støtte ved 1.200. Vi skal over 1.395 for at nedtrenden annulleres.  
 
Seneste signal: Købt til 1.300 i uge 35. SL i 1.300 i uge 40. 
Seneste signal: Købt til 1.282 i uge 40. SL i 1.245 i uge 41. 
Seneste signal: Købt til 1.240 i uge 41. 
 

 

Royal Unibrew 551 Købt 

 
Strategi: Købt til 539. SL i 532. SP holdes åben. 
 
50 dages snittet ved 550 testes. Brud vil svække optrenden, der dog er intakt så længe vi holder 
os over 200 dages snittet ved 500. RSI er faldet til 40, hvilket reducerer risikoen for brud under 
550. 
 
Seneste signal: Købt til 480 i uge 22. SL i 465 i uge 23. 
Seneste signal: Købt til 485 i uge 29. SP i 584 i uge 35. 
Seneste signal: Købt til 539 i uge 38. 
 

 

SimCorp 601 Købt 

 
Strategi: Købt til 610. SL i 585. SP holdes åben.  

 
Brud over 200 og 50 dages snittene ved hhv. 595 og 600 har udløst stærkt køb i aktien. RSI er 
steget til og brudt marginalt over 60, hvilket styrker købssignalet. Det burde kunne fastholdes. I så 
fald peger det mod gentest af 650-niveauet. Nyt brud under 600 og 595 vil være særdeles dårligt 
nyt. Så husk at holde en SL. 
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Seneste signal: Købt til 493,25 (korrigeret for udbytte) i uge 4. PP i 635 i uge 18. 
Seneste signal: Købt til 633 i uge 23. SL i 617 i uge 28. 
Seneste signal: Købt til 610 i uge 42. 
 

 

Sydbank 129 Købt 

 
Strategi: Købt til 118. SL i 108. SP holdes åben. 

 
Optrend nu med pres på 200 dages snittet i 129. Et brud herover vil være et stærkt signal, som 
kan føre til hurtig stigning til 140-150. Imidlertid er RSI helt oppe i 75, så et direkte brud sker 
næppe. Det kan føre til konsolidering ned mod 125 før nyt og formentlig mere succesfuldt angreb 
på 129 igangsættes. Pil op. 
 
Seneste signal: Købt til 143 i uge 14.SL i 134 i uge 18. 
Seneste signal: Købt til 118 i uge 40. 
 

 

Tryg  187 SL. Afvent. 

 
Strategi: Nedtrend. Afvent. 

 
Afgørende brud under 200 dages snittet i 191 har cementeret nedtrenden. Det er første gang i et 
år, at vi ser afgørende brud under 200 dages snittet. Da trenden er ned, risikerer vi yderligere 
nedgang, hvorfor aktien ikke kan købes. Heller ikke trods en lav RSI i 30. Pause. 
    
Seneste signal: Købt til 146,3 (korrigeret for udbytte) i uge 41. PP i 211 i uge 30. 
Seneste signal: Købt til 211 i uge 30. SL i 195 i uge 33. 
Seneste signal: Købt til 199,3 (korrigeret for udbytte) i uge 34. SL i 185 i uge 42. 
 

 

Vestas  528 Købt (mod trenden) 

 
Strategi: Købt til 535. SL i 495. SP holdes åben. 
 
Øv. Brud over 50 dages snittet i 530 viste sig at være falsk, men det udløste vores købsordre. 
Faktum er at nyt fald under 530 hat fastholdt aktien i nedtrend. Og når det er tilfældet, kan aktien 
falde yderligere. Heldigvis er RSI nede i 30, og afstanden op til en ny trendvending er lille. Odds 
for generobring af 530 er god. 
 
Seneste signal: Købt til 542 i uge 32. SL i 519 i uge 33. 
Seneste signal: Købt til 545 i uge 38. SL i 525 i uge 40. 
Seneste signal. Købt til 535 i uge 42. 
 

 

Ørsted 628 Købt 

 
Strategi: Købt til 628. SL i 605. SP holdes åben. 
 
Trenden er op, men for at signalet skifter til stærkt køb skal vi over 50 dages snittet i 646. RSI 
ligger neutralt i 50. Der er stærk støtte i 620 og modstand her ved 630. Mest taler for brud opad og 
test af 646. 
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Seneste signal: Købt til 527 i uge 21. PP i 615 i uge 31. 
Seneste signal: Købt til 647 i uge 35. SL i 629 i uge 38. 
Seneste signal: Købt til 628 i uge 38. 
 

 
 
NORDISKE AKTIER:  
 

Ericsson 89,4 Købt 

 
Strategi: Købt i 76,3. PP hæves til 83,5 (før PP i 77,5). SP holdes åben. 
 
Flot regnskab her til morgen har sendt kursen over 200 dages snittet lige under 85, hvorved aktien 
på ny er i stærkt køb. Eneste hurdle er en RSI, der nærmer sig 80. Det kan give en mindre 
korrektion ned mod 85 (200 dages snittet), der ikke forventes brudt. Efterfølgende synes retningen 
sat mod gentest af 90-95. Hold fast. 
 
Seneste signal: Købt til 91 i uge 21. SL i 87,2 i uge 29. 
Seneste signal: Købt til 84,5 i uge 29. SL i 82,5 i uge 32. 
Seneste signal: Købt til 76,3 i uge 41. 
 

 

Equinor 166 Købt 

 
Strategi: Købt til 164. SL i 157. SP holdes åben. 
 
Aktien synes at være ved at danne en bund nær 50 dages snittet ved 163. RSI er nær 40 og igen 
stigende. Derfor får vi næppe brud under 163, hvorved optrendscenariet forventes fastholdt. Test 
af 200 dages snittet i 175 synes sandsynligt. 
 
Seneste signal: Købt til 215 i uge 45. SL i 208 i uge 46. 
Seneste signal: Købt til 197 i uge 6. SL i 191 i uge 18. 
Seneste signal: Købt til 164 i uge 42. 
 

 

Siemens 100,4 Købt 
 
Strategi: Købt til 89,8. PP hæves til 94 (før 91). SP holdes åben. 
 
Brud over 200 dages snittet i 98,5 har udløst stærkt køb i aktien. Modstand/støtte ved 100 testes 
og vi er ikke helt sluppet fri heraf endnu. RSI ligger nær 70. Under forudsætning af at den stærke 
optrend fastholdes, peger det mod gentest af seneste top nær 108. 
 
Seneste signal: Købt til 101 i uge 41. SL i 92 i uge 7. 
Seneste signal: Købt til 98,3 i uge 12. PP i 99,5 i uge 31. 
Seneste signal: Købt til 89,8 i uge 32. 
 
 
 
AKTIEINDEKS: 
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OMXC20 Cap-indekset 1.135 (+ 2,4 %) Optrend – tæt på brud opad og 
udløsning af stærkt køb  

 
Sidste uges pressede oplæg er forbedret markant. Dels er der lagt afstand til 50 dages snittet i 
1.111 og nu testes 200 dages snittet ved 1.135. RSI er stigende men endnu ikke brudt over 60. 
Odds for brud over 1.135 ser derfor gode ud. Da trenden er op, peger det mod videre opgang for 
indekset – også henset til en lav RSI. 
 

 

OMXS30 (Sverige) 1.686 (+ 4,5 %) Stærk optrend 

 
Særdeles god uge for det svenske indeks, der har cementeret sit stærke købssignal endnu mere. 
RSI er kommet op i 70, hvilket levner plads til videre opgang til næste delmål i 1.700 (seneste top). 
Herfra må vi forvente en pause/lidt nedadrettet korrektion i optrenden, der dog vil forblive intakt. 
Derfor: Pil op. 
 

 

DAX 12.675 (+ 5,0 %) Stærk optrend 

 
DAX tester og er brudt marginalt over seneste top. Optrenden ser stærk ud, og kun fald under 50 
dages snittet i 12.060 svækker denne. RSI er oppe i 70. Brud over seneste top vil med stor 
sandsynlighed sætte indekset på sporet af næste delmål i 13.000-13.200. Pil op. 
 
 

Dow Jones 27.001 (+ 2,5 %) Stærk optrend (før optrend) 

 
Vi er kommet tæt på All-Time-High ved 27.400. RSI er netop brudt over 60, så test af 27.400 
synes sandsynlig. Ved de seneste mange tests er brud ikke lykkedes. Alt andet lige og med det 
nuværende oplæg peger det mod et brud over toppen i dette forsøg. Imidlertid kan det udlægges 
kritisk, hvis bruddet ikke lykkes. Så hold rigtig godt øje med 27.400-niveauet. 
 

 

S & P 500 2.990 (+ 2,4 %)  Stærk optrend (før optrend) 

 
Brud over 50 dages snittet i 2.940 har udløst stærkt køb. Også her er vi tæt på All-Time-High, der 
har bremset opgangen ved de seneste forsøg. Brud over modstand ved 3.000 vil være første 
signal om styrke til på afgørende vis at teste All-Time-High. 
 

 

NASDAQ 8.124 (+ 2,8 %) Stærk optrend (før optrend)  

 
Brud over det psykologisk vigtige punkt ved 8.000, der samtidig er 50 dages snittet, har udløst 
stærk køb. RSI er kun lige brudt over 60, så der er basis for gentest af seneste top ved 8.300 som 
næste delmål. Ligesom ved de andre amerikanske indeks er det vigtigt, at seneste top ikke igen 
bremser opturen. I så fald kan det nemlig blive udlagt som en top. Men umiddelbart peger det 
videre op. 
 

 
 
 

Definitioner:  

SL = stop/loss. Niveauet hvor man når smertegrænsen og sælger. 
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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.  
 


