
Jeg har flere gange skrevet at jeg har lidt indbygget markedstiming i min FA-baserede køb og hold strategi. 

Det ligger i at min FA afgør om en aktie er attraktiv til den aktuelle kurs. Hvis jeg ikke kan finde aktier jeg 

synes er attraktive køber jeg ikke. Det betyder at jeg uundgåeligt kommer til at holde lange købspauser 

fordi det er svært at finde de gode tilbud. Aktuelt er det ca 1 år siden mit sidste køb. Jeg kiggede lidt på mit 

frie depot i dag, og legede lidt med regnskabet i Excel. 

 

 

 

 

 

Øverst ses en graf fra FT som viser udviklingen i OMXC20 i de ca 12 år jeg har investeret aktivt.  

Nederst en grafik jeg lavede i Excel som viser mine samlede køb for hvert år i samme periode.  

Jeg startede jo på et heldigt tidspunkt lige efter IT-boblen. Jeg havde et pænt beløb stående kontant og 

begyndte at interessere mig for aktier som et bedre alternativ. Jeg læste derfor en del om aktier i 2001-



2002 og begyndte derefter at investere løbende da jeg følte mig klar til springet og der faldt lidt ro på 

markederne i 2003. Efterfølgende investerede jeg så når jeg havde overskydende kapital til rådighed.  

Der er altså flere forklaringer på forskellene på de enkelte år. Det skyldes dels den kapital jeg havde til 

rådighed og dels min vurdering af købsmuligheder. 

I starten havde jeg jo mest at købe for, det forklarer søjle 2003. 2004 blev højere fordi min første aktie 

(Falck) blev opkøbt, så pengene herfra blev investeret igen i 2004. 2005 var vel normalen på det tidspunkt, 

og 2006 blev lavere fordi jeg stoppede med at købe tidligt på året. Min købspause varede ca 3 år. 

De 3 år jeg holdt købspause opsamlede jeg overskydende kapital fra løn og udbytter. Endnu et selskab blev 

opkøbt (Danisco) i 2008. Det betød at jeg havde et ret stort kontantbeløb klar da jeg igen begyndte at købe 

i 2009. Derfor den høje søjle i 2009 og til dels 2010. At 2012 blev højere igen skyldes bl.a. at jeg fik 

”tvangsindløst” nogle erhvervsobligationer og nogle Berlin3 aktier og geninvesterede pengene. I 2013 

købte jeg så kun lidt de første måneder. 

Søjlerne påvirkes også af at min overskydende kapital varierer. Jeg har i perioder haft en del overarbejde og 

rejsearbejde. Desuden vil udbytterne være stigende efterhånden som porteføljen vokser. 

Min væsentlige pointe med graferne er at vise at strategien betyder at man køber mest mens aktierne er 

billige og undgår at købe på toppen.  

I forhold til den alm. drypkøbsstrategi som bl.a. DAF anbefaler giver det altså en fordel. Tilfældige drypkøb 

over tid vil i teorien betyde at man køber til gennemsnitspris, mens jeg køber under gennemsnittet. Selvom 

jeg er køb og hold investor, har jeg altså et forspring i forhold til at slå en ”passiv markedsinvestering”. 

 

 

 


