
 

 

Ovenstående graf viser udviklingen i S&P 500 de seneste 32 år, men lad os sige at det er det samlede 

aktiemarked. Den grønne linie indikerer den gennemsnitlige stigning over tid. Som langsigtet aktieinvestor 

kan man opnå et afkast før skat der svarer nogenlunde til stigningsprocenten på den grønne linie. Det 

kunne være ved en investeringsforening der følger markedet eller en bred portefølje af aktier. Stigningen 

genereres af selskabernes indtjening.  

Mange private investorer er ikke tilfredse med et gennemsnitligt afkast og vil derfor gerne prøve at slå 

markedet. Det kan man så prøve ved en aktiv eller passiv strategi. 

En passiv køb og hold investor vil gøre det ved stockpicking. Man køber aktier i selskaber der tjener penge 

og undgår selskaber der går konkurs, og man kigger på aktiernes prissætning. FA vil være værktøjet evt. 

kombineret med TA for timing af køb og salg. Eller man påtager sig en større risiko ved at gå efter 

fremtidens vindere. 

En aktiv investor vil forsøge at være inde i stigende markeder/enkeltaktier og ude i faldende. Det ekstra 

afkast skal opnås ved spekulation i de kortsigtede svingninger. Den dygtige tjener på at andre tager fejl. TA 

vil oftest være værktøjet. 

I et tidligere indlæg prøvede jeg at gøre opmærksom på en skattemæssig forskel ved de to strategier. Den 

aktive investor skal betale skat hvert år af de realiserede gevinster, mens den passive udsætter skatten og 

derved opnår en ikke ubetydelig rentes rente effekt.  

Det betyder at den aktive kan ende med et lavere afkast efter skat selvom han har et højere afkast før skat. 

Eller sagt på en anden måde at den aktive investor skal øge sit afkast væsentligt for at strategien betaler 

sig. Jeg vil genbruge et eksempel fra sidste indlæg : 

 

 



Startbeløb   10.000.000           

Afkast % 
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10.587.290 11.225.290 11.927.090 13.548.248 19.250.996 43.226.790 332% 7,59% 

  
      

  

10.587.290 11.231.819 11.939.311 13.568.997 19.271.418 43.081.609 331% 7,58% 

  
      

  

10.587.290 11.208.643 11.866.034 13.297.414 17.668.626 31.145.037 211% 5,84% 

 

Startbeløb   10.000.000           

Afkast % 
 

13,0 
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10.761.290 11.613.310 12.576.093 14.893.414 23.895.781 71.041.199 610% 10,30% 

  
      

  

10.761.290 11.619.611 12.587.576 14.911.308 23.897.310 70.715.857 607% 10,27% 

  
      

  

10.761.290 11.579.981 12.460.402 14.425.399 20.790.462 43.112.834 331% 7,58% 

 

 

Den grå linie viser køb og hold, den grønne realiserer årligt maksimalt til den lave skatteprocent og den 

brune handler aktivt. Da de fleste langsigtede investorer modtager udbytter, er den grønne nok mest 

realistisk, men de to øverste er næsten ens. Den aktive investor mangler en del af rentes rente effekten, da 

han løbende afregner med Skat og det ses tydeligt. I dette tilfælde skal han øge sit årlige afkast før skat 

med 30% i forhold til den passive for at opnå det samme efter skat. Handelsomkostninger er ikke 

medregnet, det vil gøre kravet væsentligt højere for den meget aktive investor. 

Min pointe er ikke at den ene strategi generelt er bedre end den anden, men at den passive i højere grad 

hjælpes af rentes rente effekten, og kravene derfor øges til den aktive hvis han vil performe bedre efter 

skat. Vi er forskellige og har forskellige evner som investorer, så den enkelte investor må selv afgøre hvilken 

strategi han har størst succes med. Man skal bare være opmærksom på de ulige betingelser. 

Det ses også af eksemplet i denne tråd : 

http://www.proinvestor.com/boards/67041/Boer-jeg-laere-mere-om-TA-?#67047 

Golden Cross strategien slår markedsafkastet markant, men hvis der afregnes med skat hvert år, er hele 

merafkastet væk. 

http://www.proinvestor.com/boards/67041/Boer-jeg-laere-mere-om-TA-?#67047


 

Dette er en meget simpel illustration af de to strategier. Den grønne linie viser igen markedsafkastet. Den 

første boks viser betingelserne for den passive investor. Hvis han vil slå markedet, skal han ”bare” være 

bedre end gennemsnittet. Den anden boks viser kravet til den aktive investor. Markedsafkastet er 

naturligvis det samme, men hvis han vil belønnes for et merafkast i forhold til en passiv strategi skal han op 

over den blå linie jvnf. ovennævnte beregninger. Han skal altså være bedre end et stort flertal af hans 

”modstandere”. 

Hvis man ligger i området mellem den grønne og den blå streg, vil man naturligt have en opfattelse af at 

outperforme pænt. De to unge mennesker der skrev ovennævnte TA-analyse mente også at deres Golden 

Cross strategi klart slog den passive. Det er specielt for den gruppe mit indlæg er relevant, da de faktisk 

taber på en aktiv strategi uden at vide det. Kigger man på sit afkast i % f.eks. i sit Nordnetdepot, viser det 

måske et højere afkast end indeks år efter år, men alligevel taber man på for mange handler. Jeg kan 

desværre ikke sætte et fast tal el.lign. på afstanden mellem de to streger, da det afhænger af tidshorisont, 

beløb og afkast så det er meget individuelt. 

Hvis man handler meget aktivt, bør man altså vurdere om man er i stand til at hæve sig op over den blå 

streg. Der er uden tvivl meget dygtige private investorer som ligger pænt over, men illustrationen viser vel 

tydeligt at der er flest under. Og hvis man også ligger under den grønne straffes man både af lavere afkast, 

manglende rentes rente og øgede omkostninger. 


