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Opdateret den 20-09-2018 
 

 
Indledning til denne uges tekniske analyser: 

 
Generelt ser oplæggene for de analyserede indeks gode ud. Undtagelserne er det danske og tyske 
indeks. Overordnet peger pilen for USA fortsat op. 
 
Vi har foretaget nye køb i Ambu, A.P. Møller – Mærsk, Bavarian Nordic, Chr. Hansen, Coloplast og 
FLSmidth. Vi er blevet gjort på SL i Genmab, Novo Nordisk og SimCorp, der alle straks genkøbes. 
 

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. 
Forklaring på strategi m.m. forefindes nederst i denne rapport. 
 

Ambu 179 Købt 

 
Strategi: Købt til 179. SL i 165. SP holdes åben. 

 
Denne aktie har med ganske få og kortvarige afstikkere handlet over 200 dages gennemsnittet 
siden starten af 2013. Det vidner om en aktie, der i mange år har ligget i en klar teknisk optrend. Vi 
er nu kommet helt tæt på 200 dages snittet, der ligger i 170. Et afgørende brud skal undgås for at 
fastholde rekordstimen, men dermed også sagt, at et brud vil være des værre. Derfor er der grund 
til at udvise forsigtighed. Nu og her kan vi dog konstatere, at trenden fortsat er op, og da RSI 
samtidig er helt nede i 20, burde vi snart igen kunne se en genoptagelse af optrenden. Derfor 
køber vi aktien – men vi husker en SL der er placeret under det vigtige punkt ved 170. 
 
Seneste signal: Købt til 210 i uge 27. PP i 235 i uge 34. 
Seneste signal: Købt til 240 i uge 35. SL i 229 i uge 37. 
Seneste signal: Købt til 179 i uge 38. 
 

 

A.P. Møller B   9.300 Købt 

 
Strategi: Købt til 9.300. SL i 8.800. SP holdes åben. 
 
Organisationsændringen viste sig ikke at være kurspåvirkende. Dermed er aktien fastholdt i køb 
med handel over 50 dages snittet lige nær 9.000. Oplægget vil blive styrket ved et brud over 200 
dages snittet i 9.600. RSI er stigende og nærmer sig 60. Da trenden er op, skal aktien genkøbes. 
Så må vi se om brud over 9.600 lykkes, men odds herfor er gode. 
     
Seneste signal: Købt til 7.650 i uge 26. PP i 8.350 i uge 32. 
Seneste signal: Købt til 9.035 i uge 32. PP i 9.300 i uge 37. 
Seneste signal: Købt til 9.300 i uge 38. 
 

 

Bavarian Nordic 170 Købt 
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Strategi: Købt til 170. SL i 156. SP holdes åben. 
 
Aktien dykker på ny. Nu er vi kommet tæt på 160-165, hvor to tidligere tests efterfølgende har ført 
til store stigninger. Der er altså mulighed for en trippelbund. RSI ligger nede i 30. Umiddelbart er 
der ikke signal om køb i aktien, før vi ser et brud over 50 dages snittet i 185. Imidlertid er det 
meget fristende at købe nu ud fra teorien om en mulig trippelbund. Den forsigtige investor venter til 
vi ser brud over 50 dages snittet, mens den aggressive kan forsøge sig med et køb nu. Vi beslutter 
os for et køb med en tæt SL lige under 160. Risikoen med købet er dog stor, da trenden er ned. 
 
Seneste signal: Købt til 202 i uge 21. SL i 174 i uge 34. 
Seneste signal: Købt til 190 i uge 36. SL i 179 i uge 37. 
Seneste signal: Købt til 170 i uge 38. 
 

 

Carlsberg 754 Købt 

 
Strategi: Købt til 761. SL i 732. SP holdes åben. 
 

Aktien har fortsat sit fald nu også med brud under støtte i 760. 200 dages snittet ved 735 er 
ubrudt, hvorfor trenden fortsat er op om end i svækket udgave efter fastholdelse af brud under 50 
dages snittet i 776. RSI er nede i 30. Vort køb kan forsvares. 
 
Seneste signal: Købt til 710 i uge 34. PP i 740 i uge 3. 
Seneste signal: Købt til 692 (korrigeret for udbytte) i uge 6. SL i 690 i uge 15. 
Seneste signal: Købt til 709 i uge 20. PP i 771 i uge 37. 
Seneste signal: Købt til 761 i uge 37. 
 

 

Chr. Hansen 637 Købt 

 
Strategi: Købt til 637. SL i 618. SP holdes åben. 

 
Handel sker mellem 200 dages snittet i 580 og 50 dages snittet i 655. Trenden er altså fortsat 
moderat op. RSI er steget til 50. Aktien har haft nogle store udsving men synes at stabilisere sig 
mellem 620 og 640 med pil op. Da trenden er op, købes aktien. 
 
Seneste signal: Købt til 506 i uge 9. PP i 595 i uge 26. 
Seneste signal: Købt til 580 i uge 26. PP i 642 i uge 37. 
Seneste signal: Købt til 637 i uge 38. 
   

 

Coloplast 652 Købt 
 
Strategi: Købt til 652. SL i 629. SP holdes åben. 
 
Støtte i 640 har været testet uden brud fandt sted. Trenden er op så længe vi er over 200 dages 
snittet i 575. Brud over 50 dages snittet i 680 vil styrke oplægget. RSI er fortsat faldende og nu 
nået ned i 30. Da trenden er op og vi er nær støtte i 640, kan aktien købes igen. 
 
Seneste signal: Købt til 512 i uge 7. PP i 675 i uge 32. 
Seneste signal: Købt til 639 i uge 32. PP i 654 i uge 37. 
Seneste signal: Købt til 652 i uge 38. 
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Danske Bank 174 Afvent 

 
Strategi: Afvent.    
 

Bankens offentliggørelse af den interne undersøgelse af hvidvasksagen gav ingen afklaring. 
Sagen kan trække længe ud, før man kender det endelige omfang. Det vil ligge et åg over aktien. 
Kursteknisk er sagen, at aktien er i nedtrend så længe vi er under 50 dages snittet i 183. 
Nedtrenden gør, at vi ikke kan afvise fortsatte fald til 140-150 - altså ud fra teknisk analyse. 
Fundamentalt mener vi, at der nu er indregnet en stor bøde i aktiekursen. I denne kommentar ser 
vi udelukkende på teknisk analyse, og herfra er der ingen signaler der tilsiger køb. 
  
Seneste signal: Købt til 219 i uge 24. SL i 209 i uge 26. 
Seneste signal: Købt til 182 i uge 29. SP i 193 i uge 35. 
Seneste signal: Købt til 190,5 i uge 35. SL i 183 i uge 37. 
 

 

DSV 589 Købt 
 
Strategi: Købt til 475. PP i 577. SP holdes åben. 
 
Brud over 600 kunne ikke fastholdes. Vi er dog fortsat i stærkt køb, så længe vi er over 50 dages 
snittet i 570. RSI er faldet til 40, hvorfor vi ikke forventer ret meget mere pres på nedsiden før nye 
forsøg ved 600 kommer. Vi holder derfor fast. Trenden er op. 
 
Seneste signal: Købt til 299,7 (korrigeret for udbytte) i uge 49. PP i 458 i uge 38. 
Seneste signal: Købt til 462 i uge 41. SP i 498 i uge 45. 
Seneste signal: Købt til 475 i uge 6 korrigeret for 2 kr. udbytte 
 

 

FLSmidth 397 Købt 

 
Strategi: Købt til 395. SL i 379. SP holdes åben. 
 
Brud over 200 dages snittet i 385. Trenden er derfor igen vendt til det bedre. Vi er på nippet til at 
bryde afgørende over 50 dages snittet i 393, hvorved aktien vil gå i stærkt køb. Odds for et brud 
opad er gode, da RSI er stigende og nærmer sig 60.  
 
Seneste signal: Købt til 400 i uge 32. SL i 385 i uge 33. 
Seneste signal: Købt til 379 i uge 33. SL i 379 i uge 37. 
Seneste signal: Købt til 395 i uge 38. 
 

 

Genmab 1.025 SL. Indlæg købsordre 

 
Strategi: Indlæg købsordre i 1.010. SL i 985. SP holdes åben. 
 
Fastholdt i nedtrend. Kun en stigning over 1.080 ændrer på dette. Det afgørende på kort sigt 
bliver, om 1.000 formår at yde støtte, så brud undgås. Ved de to forudgående test undgik vi brud 
og så efterfølgende pæn fremgang. Det kan ske igen denne gang, da RSI allerede er nede i 35. Vi 
vover pelsen og indlægger en købsordre selvom det sker imod trenden (=høj risiko). En tæt SL er 
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vigtig, da et brud under 1.000 kan accelerere kursfaldet. 
 
Seneste signal: Købt til 1.194 i uge 15. SL i 1.172 i uge 22. 
Seneste signal: Købt til 1.095 i uge 31. SL i 1.025 i uge 37. 
Seneste signal: Købt til 1.088 i uge 37. SL i 1.055 i uge 38. 
   

 

ISS 221 Indlæg købsordre 

 
Strategi: Indlæg købsordre i 232. SL i 219. SP holdes åben. 
 
Nedtrend så længe vi er under 222. Et brud herover vil ændre trenden. RSI ligger neutralt ved 50, 
så herfra har vi igen indicier. Vi er meget fristet af at købe, da der udestår et gab mellem 250 og 
257. Men da trenden er ned, må vi vente. For en sikkerheds skyld indlægger vi en købsordre, der 
dog først eksekveres ved en bekræftet trendvending. 
  
Seneste signal: Købt til 215 i uge 16. SL i 207 i uge 20. 
Seneste signal: Købt til 213,5 i uge 20. PP i 221 i uge 33 
Seneste signal: Købt til 218,5 i uge 33. SL i 217 i uge 37. 
 

 

Jyske Bank 320 Købt mod trenden. 

 
Strategi: Købt til 315. SL i 307. SP holdes åben. 

 
Nedtrend til vi ser brud over 340, og det sker ikke på kort sigt. RSI er stigende men endnu kun 
nået op i 30, så på kort sigt kan vi se fortsat opgang til formentlig modstand i 330. Så må vi se, 
hvordan kursen reagerer her. 310 kan vise sig at have været en dobbeltbund, og derfor kan vores 
køb imod trenden forsvares. 
 
Seneste signal: Købt til 345 i uge 33. SL i 328 i uge 35. 
Seneste signal: Købt til 327 i uge 35. SL i 315 i uge 37. 
Seneste signal: Købt til 315 i uge 37. 
 

 

GN Store Nord 318 Købt 

 
Strategi: Købt til 301. PP i 314. SP holdes åben. 
 
50 dages snittet ved 316 testes. Et brud herunder vil svække købssignalet. RSI er nede i 40, 
hvilket reducerer risikoen for et brud under 50 dages snittet. Såfremt det alligevel sker, er der 
risiko for fald til næste lag af støtte ved 300. Vi fastholder strategien, men risikoen for at vi bliver 
gjort på PP er stor. 
 
Seneste signal: Købt til 214 i uge 41.SL i 198 i uge 48. 
Seneste signal: Købt til 199,75 i uge 52 korrigeret for udbytte. SP i 294. 
Seneste signal: Købt til 301 i uge 32. 
 

 

Lundbeck  384 Købt 

 
Strategi: Købt til 378. SL i 355. SP holdes åben. 



 5 

 
Efter stigning til 400 ser vi nu en korrektion i optrenden tilbage mod støtte i 380. RSI er samtidig 
faldet til 50. Støtten burde kunne holde for ny opgang til 400 med stigende chance for brud. Aktien 
er i optrend så længe vi er over 200 dages snittet i 368. 50 dages snittet ligger ved 408.  
 
Seneste signal: Købt til 441 i uge 29. PP i 448 i uge 32. 
Seneste signal: Købt til 395 i uge 32. SL i 382 i uge 33. 
Seneste signal: Købt til 378 i uge 33. 
 

 

Nordea   68,9 Købt 

 
Strategi: Købt til 61,8. PP i 65,5. SP holdes åben. 
 

Holder sig stabilt i den stærke optrend med handel over støtte i 68. Efter en periode med 
konsolidering mellem 68 og 70 forventer vi brud opad, hvorved et gab 74-76 formentlig kan blive 
lukket. Kun et uventet fald under 50 dages snittet i 67 svækker optrenden, og et brud forekommer 
ikke sandsynligt, da RSI allerede er faldet til overkanten af 40. Hold fast. 
 
Seneste signal: Købt til 64,3 / SL i 62,5 i uge 17. 
Seneste signal: Købt til 64,3 i uge 20. SL i 62,5 i uge 22. 
Seneste signal: Købt til 61,8 i uge 22. 
  

 

Novo Nordisk 298,5 SL. Genkøb 

 
Strategi: Købt til 298,5. SL i 288. SP holdes åben. 
 

Varsling af en fyringsrunde blandt selskabets forskere er blevet udlagt negativt, hvorved kursen er 
faldet under de glidende gennemsnit. Dermed er aktien i princippet gået i nedtrend. Det tillægger 
vi dog ikke de store værdi (endnu), idet støtte ved 300 med gode odds undgår at blive afgørende 
brudt. RSI er nemlig nede i 30, hvilket levner begrænset plads på nedsiden. Vi bliver således først 
frygtsomme, såfremt 300 brydes afgørende. Vi tilbagekøber i forventning om, at 300 ikke brydes. 
 
Seneste signal: Købt til 295,15 i uge 6 (korrigeret for udbytte). SL i 285 i uge 17. 
Seneste signal: Købt til 313 i uge 32. SL i 305 i uge 38. 
Seneste signal: Købt til 298,5 i uge 38. 
 

 

Novozymes 350 Købt 

 
Strategi: Købt til 322. PP i 329. SP holdes åben. 

 
Stærk teknisk optrend så længe vi er over 50 dages snittet i 342. RSI ligger neutralt ved 50. 340-
360 synes at være udfaldsrummet på kort sigt med pil op efterfølgende.  
 
Seneste signal: Købt til 350 i uge 2. SL i 327 i uge 6. 
Seneste signal: Købt til 316,5 i uge 9 korrigeret for udbytte. SL i 296 i uge 17. 
Seneste signal: Købt til 322 i uge 22. 
 

 

Pandora 397 Købt (mod trenden). 
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Strategi: Købt til 382. SL i 345. SP holdes åben. 

 
Rygter om overtagelse af Pandora fra kapitalfonde sendte kursen over 50 dages snittet i 400, men 
det holdt ikke. Nu er vi imidlertid igen tilbage ved 400, der er kardinalpunktet. Et afgørende brud 
over 400 kan for alvor få shorterne til at dække sig ind og give en ”ketchup-effekt” opad. Et brud 
kan føre til stigning til 460. Vi bemærker, at gabbet ved 410 er blevet lukket i denne uge. Oplægget 
ser spændende ud, men vi er ikke på sikker grund før vi ser et blivende brud over 400. Hvis 400 
afviser, fastholdes aktien i nedtrend med risiko for ny nedgang. Afgørelsens time er NU. 
 
Seneste signal: Købt til 602 i uge 7 korrigeret for udbytte. PP i 632 i uge 20. 
Seneste signal: Købt til 494 i uge 21. SL i 469 i uge 26. 
Seneste signal: Købt til 382 i uge 34. 
 

 

Royal Unibrew 537 Afvent. 

 
Strategi: Afvent. 

 
Brud under 50 dages snittet i 550. Det er første afgørende brud i de seneste 6 måneder, så det må 
tages alvorligt. Såfremt bruddet fastholdes, kan der være langt ned. Imidlertid er RSI allerede 
faldet til 40, hvilket taler for en positiv rebound på kort sigt med test af 550 som sandsynligt udfald. 
Vi må så se, om 550 brydes for opadgående eller om det afviser. Risikoen er for stor. 
 
Seneste signal: Købt til 556 i uge 33. SL i 535 i uge 35. 
 

 

SimCorp 561 SL. Genkøb. 

 
Strategi: Købt til 561. SL i 553. SP holdes åben. 

 
50 dages snittet ved 560 testes og har været marginalt brudt. Nu og her handler vi dog over. RSI 
er samtidig nede i 40, hvilket taler for en snarlig positiv rebound og dermed fastholdelse af aktien i 
stærkt køb. Det skal dog slås fast, at et brud under 560 og siden 550 kan føre til fald til 500-
niveauet. Vi ser største odds for ny opgang til 600+. 
 
Seneste signal: Købt til 557 i uge 34. Solgt til 607 i uge 35. 
Seneste signal: Købt til 571 i uge 37. SL i uge 38 i 558. 
Seneste signal: Købt til 561 i uge 38. 
 

 

Tryg  159 Købt 

 
Strategi: Købt til 140. PP hæves til 155 (før 152). SP holdes åben. 
 
Stærk teknisk optrend så længe vi er over 50 dages snittet i 157. Nu ser vi test af vores delmål i 
160, men da RSI er stigende og brudt over 60 kan opturen fortsætte. Næste delmål er derefter 
165. Vi holder fast, og ser hvor langt op det rækker. 
 
Seneste signal: Købt til 130 i uge 18. PP i 143,5 i uge 6. 
Seneste signal: Købt til 140,09 i uge 8 korrigeret for udbytte. SL i 139 i uge 13. 
Seneste signal: Købt til 140 i uge 15. 
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Vestas  423 Købt 

 
Strategi: Købt til 400. SL i 390. SP holdes åben. 
 
Handel sker marginalt over de glidende gennemsnit ved 419. Såfremt bruddet fastholdes er aktien 
i stærkt køb. Da RSI er nede i 40 ser vi stor sandsynlighed for fastholdelse i stærkt køb med 
efterfølgende mulighed for opgang til seneste top ved 460. Vi holder fast. 
 
Seneste signal: Købt til 406,77 (korrigeret for udbytte) i uge 6. SL i 385 i uge 26. 
Seneste signal: Købt til 415 i uge 30. SL i 395 i uge 33. 
Seneste signal. Købt til 400 i uge 33. 
 

 

William Demant  253 Købt  

 
Strategi: Købt til 263. SL i 245. SP holdes åben. 

 
Konsolidering i intervallet 250-260. Kursteknisk er trenden op, da vi ligger over 200 dages snittet i 
231. Signalet styrkes ved brud over 50 dage snittet i 280. RSI ligger nede i 40. Vi ser derfor ikke 
risiko for fald under 250, men derimod en ny stigning op mod 260 på kort sigt. På længere sigt 
peger det videre op. 
 
Seneste signal: Købt til 220,5 i uge 13. SP i 316 i uge 30 
Seneste signal: Købt til 274 og SL i 261 i uge 33. 
Seneste signal: Købt til 263 i uge 33. 
 

 

Ørsted 415 Købt 

 
Strategi: Købt til 367. PP hæves til 395 (før 388). SP holdes åben. 
 
Salg af en havvindmøllepark har sendt kursen afgørende over 400. Alle signaler er i køb. Eneste 
problem er en RSI oppe nær 80. Det kan føre til en korrektion tilbage til 400 før ny opgang. Pilen 
peger klart op. 
 
Seneste signal: Købt til 395. SL i 375 i uge 21. 
Seneste signal: Købt til 389 i uge 21. SL i 369 i uge 24. 
Seneste signal: Købt til 367 i uge 24. 
 

 
 
NORDISKE AKTIER:  
 

Ericsson 78,6 Hæv købsordre 

 
Strategi: Hæv købsordre til 76. SL i 73. SP holdes åben. 
 
Fortsat stærk optrend med handel over 50 dages snittet i 74. Aktien er gået i stå i 78-niveauet. 
Brud opad favoriseres. Med en RSI nær 50 er fald til 74 (50 dages snittet) mindre sandsynligt. Vi 
hæver derfor på ny købsordren, da vi gerne vil ind i aktien. Ejere af aktien kan holde fast. 
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Seneste signal: Købt til 52 i uge 29.PP i 52 i uge 5. 
Seneste signal: Købt til 52,5 (korrigeret for udbytte) i uge 12. SP i 66 i uge 17. 
Seneste signal: Købt til 64,4 i uge 22. SP i 78,1 i uge 35. 
  

 

Equinor 217 Købt 

 
Strategi: Købt til 210. SL i 208. SP i 220. 
 

Handel sker fortsat over 50 dages snittet i 214 og aktien er i stærk optrend. Der begynder dog at 
tegne sig et billede af en topformation, da aktien er gået i stå mellem 210 og 220. Derfor vil vi 
fortsat gerne ud, såfremt den øvre del af dette interval testes. 
 
Seneste signal: Købt til 179,5 i uge 6. SP i 199,75 i uge 15. 
Seneste signal: Købt til 210 i uge 26. 
 

 

Siemens 110 Købt 
 
Strategi: Købt til 113,2. SL i 108. SP holdes åben. 
 
Aktien er fastholdt i nedtrend med handel under 200 dages snittet ved 113. Så længe det er 
tilfældet, er der risiko for videre nedgang. Nu testes støtte/modstand ved 110. RSI ligger i 40 og 
derfor synes næste bevægelse at blive opadgående fremfor nedadrettet. 
 
Seneste signal: Købt til 111,6 i uge 6. SL i 104 i uge 10. 
Seneste signal: Købt til 107,5 i uge 16. PP i 112 i uge 26. 
Seneste signal: Købt til 113,2 i uge 26.  
 

 
 
AKTIEINDEKS: 
 

OMXC20 Cap-indekset 1.114 (- 1,0 %) Nedtrend 

 
Der er lagt yderligere afstand til 200 dages snittet i 1.130. Faktum er derfor ud fra teknisk analyse, 
at indekset er i nedtrend. RSI har været helt nede i 25 men er nu steget til 35. Det er lidt 
bekymrende, at støtte i 1.120 (nu modstand) er brudt. Oplægget ser derfor temmelig svagt ud. Det 
afgørende bliver, om 1.100 kan yde fornøden støtte. Et brud herunder vil for alvor svække 
oplægget. Nu og her ser vi dog mulighed for lidt opgang med 1.130 som muligt delmål, hvor vi må 
tage ny bestik af situationen.  
 
 

OMXS30 (Sverige) 1.643 (+ 1,0 %) Stærk optrend.  

 
Det stærke købssignal er intakt. Vi så test af 50 dages snittet i 1.618 men heldigvis uden brud. 
Trenden peger mod videre opgang med en RSI nær 50. Gentest af seneste toppe ved 1.680 
synes sandsynlig. 
 
 

DAX 12.242 (+ 1,2 %) Nedtrend. 
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Nedtrenden er intakt til vi måtte se brud over 50 dages snittet ved 12.400. RSI er i ugens løb 
steget fra 25 til nu 55. Vi er positive over bruddet over modstand (nu støtte) i 12.200. Det øger 
sandsynligheden for videre opgang med 12.400 som næste delmål. Her skal det afgørende slag 
stå. Overordnet er trenden dog fortsat ned, husk på det. 
 

 

Dow Jones 26.406 (+ 1,6 %) Stærk optrend 

 
Stærk optrend hvor vi nu nærmer os seneste top ved 26.600. RSI er hastigt stigende og nået op i 
underkanten af 80. Det trækker op til en nedadrettet korrektion i optrenden, der er intakt så længe 
vi handler over 50 dages snittet i 25.600. Vi skal formentlig se et fald til 26.200 før nye afgørende 
forsøg ved 26.600 kan komme på tale. 
 

 

S & P 500 2.908 (+ 0,7 %)  Stærk optrend  

 
Vi er oppe nær All-Time-High. RSI er her kun lige steget over 60, hvilket øger sandsynligheden for 
et brud over seneste top. Dermed kan opgang til det psykologiske punkt ved 3.000 komme på tale. 
Pilen peger op så længe vi holder os over 50 dages snittet i 2.850. 
 
 

NASDAQ 7.950 (- 0,0 %) Stærk optrend  

 
Indekset ligger i stærkt køb så længe vi er over 50 dages snittet i 7.890. Vi er inde i en 
konsolideringsfase, hvor der samles kræfter til alvorlig test af 8.000-niveauet. Det seneste brud 
herover kunne ikke fastholdes. Med en RSI stigende til 50 er odds for videre opgang og dermed 
test af 8.000 stor. Pil op. 
 

 
 
 

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 
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. 
 



 10 

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.  
 


