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Følgende rapport er inddelt i 3 afsnit: 
1. Handelsaktivitet i instrumentet siden d. 14.april 2011 

2. Teknisk Analyse (TA) af aktiekursen. 

3. Konklusion. 

 

D.14.april-2010 udsendes en fondsbørsmeddelelse som fortæller at DS TORM vil rejse ca. USD 100 mio. 

Aktiekurs ved børs luk 29,95 DKK.  

Ved en analyse af bl.a. mægler aktivitet er det tydeligt at der efterfølgende sælges ud fra SYD og DBL i 

april – maj. SYD ca. netto 450.000 stk. DBL. Ca. 230.000 stk. 

DDB kommer med flere nedjusteret kursmål, men er samtidig netto købere ca. 450.000 stk. 

Der tegner sig et tydeligt billede af, at en Pool bliver/er dannet, hvor bl.a. MSI, indgår. 

(Når ticker symbol nævnes, er der tale om mægler huse hvorigennem handlerne udføres) 

Aktiekursen udsættes nu for en ”Mark-Down” fase.  

Den kontrollerende mængde aktier til dette ca. 150-200.000 stk. 

Ser vi nærmere på de seneste 10-15 handelsdage er det tydeligt af posten anvendes til at kontrollerer 

udbudssiden. Billede er fra lukkematch 
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Dette kaldes for en ”handelsstrategi”, hvor det handler om at skabe en illusion. Kort fortalt er der tale om en 

”test” af sælgersiden. (Selv professionelle fondsforvaltere falder for denne illusion.) 

At der er tale om professionelt arbejde, kan bl.a. se på følgende; 

1. Kendskab til markedspsykologi. 

2. Tidspunkt på dagen hvor ordrerne lægges ud og måden de lægges ud på. 

3. Der er tale om kapitalstærke folk og de har både tid, tålmodighed og indsigt. 

4. Dette kaldes også for et ”Mark-down og Shakeout.” 

5. Er ofte tegn på at Fase 4 er ved at overgå til Fase 1. 

(De 4 Faser = 1. Akkumulering. 2. Mark-Up. 3. Distribuering. 4. Mark-Down.) 

 

 

Del 2. 

Teknisk Analyse: 

Teknisk aktieanalyse er en analysemetode, der tager udgangspunkt i en akties historiske kursudvikling. 

En Chartist er en person som ved hjælp af et kursdiagrammer udforsker fortidens kursbevægelser 

(hukommelse) og ud fra den anskuelse, at al information er indbygget i kursen og kursudviklingen, forsøger 

at beregne fremtidens kursudvikling.  

Som regel har markedet oplevet en tilsvarende situation tidligere, og det vil derfor være muligt at forudsige 

både den kortsigtede og den langsigtede kursudvikling ved al læse Chart‘et  

(Folk har en tildens til at gentage sig selv).  

En erfaren Chartist kan med teknisk aktieanalyse ramme rigtigt 7 ud af 10 gange.  
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Først et Chart (kursgraf) over de seneste 10.år. Der er tale om et Weekly chart pr. 19/8-2011. 

 

Her ser vi så de 4 faser: 

Fase 1. frem til 2003-04. 

Fase 2. (Mark-Up) frem til 2005-06.  

Fase 3. starter og afsluttes med climatic action v. kurs 240,-. Herfra starter så Fase 4. 

Del 3. 

Konklusion: 

Så længe at der er en ”kontrollerende” gruppe på spil, er der ingen tegn på kursfremgang. Denne ”gruppe” 

skal fjernes, altså købes ud og pt. er der ingen tegn på at dette er ved at ske. (Det er muligt, men vil kræve 

at den kontrollerende mængde fjernes / købes) 

En snarlig emission på noget der pt. ligner en 1:1 udvidelse af antal aktier og derigennem en temmelig stor 

udvanding af de eksisterende aktionærer. Tegn på et kommende Bear-marked ca. 6-12 mdr. og triste 

erfaringen fra de mange kapitaludvidelser i andre børsnoteret selskaber. Alt dette vil kræve en ændring i 

massernes syn på både TORM og det generelle marked.   

 

Dette er et uddrag af en mere dybdegående Rapport. 

 

Mv.  

IFTA      tlf.nr. xx xx xx xx 
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PS. De seneste 2 dage d. 22 og 23. august 2011 fortsatte bl.a. MSI deres handelsstrategi. 

 

Short Ratio: 

 

 

 

Bilag: 

Regneark m. Mægler statistik siden d. 14/8 2011. 

Udvalgte dybde billeder. 

 


