
Hvad frygter du mest ? 

Når man investerer i aktier er det en god ide at spørge sig selv hvad man frygter mest. At tabe penge eller 
at gå glip af en mulig gevinst. Umiddelbart vil de fleste nok sige at det værste er at tabe, hvilket jeg da også 
klart mener.  Men spørgsmålet er så hvad man fokuserer mest på når man handler ? 

Jeg har efterhånden læst mange indlæg på diverse aktiefora, og det er ikke mange af dem der anbefaler en 
aktie med begrundelse i lav risiko. Langt de fleste handler om hvor meget man kan tjene. Det lyder jo også 
mere spændende. Men der er en fare for at man lader sig rive med af spændingen og glemmer risikoen. 

Det viser sig f.eks. i statistikken over indlæg på Euroinvestor. Mest debatterede aktie er Vestas med 2490 
indlæg den sidste måned. Derefter følger Pandora, Alm. Brand og div biotek. Som nr 8 ligger Novo med 249 
indlæg. Det kan skifte lidt men generelt er det højrisikoaktier der dominerer. Billedet er nok nogenlunde 
det samme på Proinvestor. 

En anden måde man kunne anskue det på er ved at kigge på kursudviklingen. Jeg har valgt den mest 
debatterede aktie, som måske også er den der illustrerer det bedst. Den rummer en del eksempler spredt 
over en længere periode. Kursen er faldet voldsomt over en længere periode. Derfor virker den meget 
billig, og mange forventer derfor at den skal stige voldsomt igen. Det betyder at mange sidder klar ved 
købsknappen. De frygter at komme for sent ind og handler derfor på den mindste nyhed. Det kan være nye 
ordrer, opkøbsrygter eller hvad som helst der kan være positivt. Man køber også gerne før et regnskab, for 
hvis nu regnskabet overrasker positivt vil man ikke gå glip af stigningen.  

Lad os se på aktien. Først et par grafer. 

 

 

 



Den første viser kursudviklingen sammenlignet med OMXC20. Den er medtaget for at vise de forholdsvis 
store udsving i kursen som ikke følger indekset. Det er nogle af dem jeg vil kigge nærmere på. Billedet 
snyder nok lidt p.g.a. den store forskel i den langsigtede udvikling. Men de er ret store hvilket ses senere. 
Men f.eks. det store udsving i oktober 2011 falder sammen med et lign. sving i indekset, så det har jeg 
udeladt. 

 

 

Den øverste er 3 år og den nederste er zoomet ind på det seneste år.  



De 6 toppe jeg har markeret har flg. udvikling og årsag. 

 

Dato Kurs før stigning Kurstop Stigning % Kurs efter Årsag

26-04-2010 292 380 30,1 274 Regnskab
17-08-2010 260 315 21,2 209 Regnskab
28-03-2011 170 232 36,5 173 Gen.forsamling
03-02-2012 55 75 36,4 49 Årsregnskab
19-03-2012 49 66 34,7 47 Opkøbsrygter
16-04-2012 50 59 18,0 39 Opkøbsrygter

22-08-2012 24 32 33,3 ? Regnskab
 

Datoen er den dag kursen toppede. Kurserne før og efter er laveste kurs plus/minus en måned fra toppen.  

I alle tilfælde er der tale om ret store stigninger. I alle tilfælde er der tale om begivenheder man ikke kunne 
vide noget om på forhånd. Aktien er handlet op på rygter eller håb om et godt regnskab el. lign. I alle 
tilfælde er kursen faldet tilbage til samme niveau eller lavere inden en måned efter begivenheden. Herefter 
er det langsigtede fald fortsat.  Der har været andre pæne stigninger, f.eks. i  forbindelse med meddelelser 
om større ordrer. Her er kursen  også hurtigt faldet tilbage igen. Ovennævnte eksempler er dog de mest 
markante. 

Jeg mener at der skal handles ret mange aktier og at der er tale om ret store beløb, hvis en aktie som 
Vestas skal stige over 30%. Alligevel  er det sket nogle gange nu, og hver gang uden konkret viden om noget 
positivt. Det er normalt at aktier stiger på et overraskende godt regnskab, en opjustering eller et konkret 
bud på selskabet. Men her sker det udelukkende på rygter eller forventninger som hidtil har fejlet hver 
gang. Af frygten for ikke at komme med glemmer man at tænke på risiko og handler før man har noget 
konkret der viser en vending. Hidtil har det været en dårlig strategi. 

Så tilbage til overskriften, hvad frygter du mest og handler du derefter ? 

 

 

 

 

 

     Indlæg på Proinvestor af Bryan. 


