
Nedenstående er ikke rådgivning, men forklarende materiale i brugen af grafisk analyse. Data og 
grafer er derfor ikke nødvendigvis tidssvarende og er kun eksempler. Enhver aktiehandel er på eget 
ansvar. Det tekniske værktøj er Vikingen, der kan findes på www.vikingen.se. Jeg har ikke aktier i 
omtalte selskaber.   
 
Når jeg skal finde en god indgang til en aktie som jeg allerede har i depot, så tager jeg 
udgangspunkt i OECDs konjunkturbølger. Samtidig tager jeg udgangspunkt i holdningen om ikke at 
købe på toppen, når jeg har muligheden for at købe tæt på bunden.  
 
Lundbeck er lige nu et godt eksempel på en aktie der er steget ca. 100 % fra bunden, hvor det kan 
være svært at se muligheden for at komme fornuftigt ind. Fundamentalt har Lundbeck kun manglet 
en god pipeline, men det problem er løst set fra min pind.  
 
Herefter anvender jeg Grafisk Analyse til at finde indgangen. Nedenstående er en stærkt forenklet 
grafisk model, men den viser det nødvendige. Det første købssignal K1 kom medio 2013, og der 
ville jeg typisk købe aktien hvis den ikke var i depotet i forvejen. Dette er vist med den lodrette 
sorte streg.  
 

 

 
 
Ved de tre sorte pile er så K2, K3 og muligvis snart K4. Det er ved disse punkter jeg mener man bør 
supplere. ”Kunsten” er så at finde og kunne se disse punkter.  
 
 
 
 



 
 
Til det bruger jeg her Momentum som signalkurve og Kursgraf som trigger, begge på dagsniveau.  
Bølgerne på momentumkurven svare til konjunkturbølgernes kvartalsbølger. Bølgerne varer ikke 
nødvendigvis tre måneder hver gang, men er et gennemsnit.  
 
 

 

  
 
Når man køber på kvartalsbølgens bund, så spare man et evt. kursfald for det igangværende kvartal, 
men man har også større mulighed for at undgå at ramme ens SL, hvis man ønsker at sætte en 
sådan. Lundbeck har ikke det største kursfald i de seneste bølger, så det kunne man nok overleve, 
men den er også kun vist som et eksempel på hvor man kan supplere, og hvordan man kan finde 
indgangen.  
 
 
Nedenfor er FLS som eksempel. Jeg har sat to lodrette streger, hvor jeg ville gå ind i aktien, og hvor 
det var bedst hvis man fulgte denne model. Det virkelige interessante er hvor man skal sætte 
stregen, gældende for alle dem der rent faktisk har købt FLS i de seneste måneder.  



 

  


