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Tema: Handler Dansk Finansservice med rettidig omhu? 

Der ses nogle få tab på over 20 procent, mens mange aktier mere end fordobles i værdi, før de 

sælges 

Flere interesserede læsere har spurgt, om der er adgang til at se historiske handler i modelporteføljen. Ja, alle de 

seneste handler kan ses i porteføljeoversigterne i nyhedsbrevet. For at gøre det nemmere at overskue handlerne 

skriver jeg årligt en temaartikel, som viser handler over de seneste syv år. Der er foretaget 54 handler de seneste syv 

år. En handel består af et køb og et salg af samme aktie. Den gennemsnitlige ejertid har de seneste syv år været et år 

og syv måneder. Siden begyndelsen den 31. marts 2003 er der foretaget 104 handler. Den gennemsnitlige ejertid har 

siden start været et år og fem måneder. 

Den nedenstående figur og tabel viser, hvordan afkastet har fordelt sig i DF Danske Aktier over en årrække. Figuren 

viser det procentvise afkast på de seneste 25 handler i DF Danske Aktier. Afkastene er ekskl. kurtage og udbytter.   

 

Figur 1. De seneste 25 handler i DF Danske Aktier til og med den 31. december 2018. Afkastene er sorteret fra lavt til 

højt fra venstre til højre. Et (C) efter en akties navn betyder, at aktien var C25-medlem på handelsdatoen. (L) betyder, 

at aktien var LargeCap-medlem. (M) betyder, at aktien var MidCap- eller SmallCap-medlem. Det største tab i perioden 

var på 20,11 procent (Skako). Den største gevinst i perioden var på 488 procent (Coloplast). Perioden, der er vist i 

figuren, går fra oktober 2015 til og med den 31. december 2018. Et afkast på f.eks. 150 procent betyder, at 100 kr. er 

vokset til 250 kr.  

Som det ses i figur 1, har de fleste handler givet et positivt afkast. Der kan selvfølgelig være tilfælde, hvor en aktie 

falder så brat, at store tab opstår, inden jeg kan nå at reagere. Det er ikke en fejl, når en aktie er med i figuren mere 

end en gang. Se figur 1 til højre, hvor f.eks. Genmab er købt og solgt to gange i den viste periode. At en aktie optræder 

mere end en gang i figuren, kan også være et udtryk for, at der er blevet reduceret i aktien mere end en gang. Det 

fremgår også (figur 1), at det er afkastene på investeringerne i LargeCap-aktier, der har stået for alt positivt afkast. 

Dvs. at alt positivt afkast er genereret ved handel i ultralikvide aktier. Alle C25-aktier er LargeCap-aktier. 

 

Med 54 gennemførte køb og salg siden 1. januar 2011 er der i gennemsnit foretaget 7,7 handler årligt. Og der har 

været meget få handler, som har resulteret i tab på over 20 procent i perioden. Dette er kun forekommet tre gange i 

perioden (i kronologisk rækkefølge: Skako ÷20,1 %, NKT ÷42,5 %, ØK ÷21,1 %). Det vil sige, at der kun har været tab på 

over 20 procent i seks procent af alle 54 handler.  
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Siden begyndelsen den 31. marts 2003 har det største tab været på NKT, der faldt 43 procent på tre måneder (i 2011). 

Den største gevinst siden begyndelsen er på 554 procent (Coloplast). Siden begyndelsen har der været syv handler, 

der gav et tab på over 20 procent. Det vil sige, at der kun har været tab på over 20 procent i syv procent af alle 104 

handler.  

På de følgende sider finder du oversigter over alle handler i DF Danske Aktier siden 1. januar 2011.  

Tabelforklaring. Se alle handelsdata nedenfor under tabelforklaringen 

Tabellen består af ti kolonner. Alle handelsdetaljer er oplyst, men de vigtigste oplysninger findes i kolonne 9 og 10, 

’Profit’. Data i kolonne 10 er vist i figur 1. 

Kolonne 1: Selskabsnavn/aktie. Et (C) bag ved en akties navn betyder, at aktien var C20- eller C25-medlem på 

handelsdatoen. (L) betyder, at aktien var LargeCap-medlem. (M) betyder, at aktien var MidCap-medlem. (S) betyder, 

at aktien var SmallCap-medlem. 

Kolonne 2-5: Salgsdata. Kolonne 5 viser salgsværdi uden tillæg af udbytter og kurtage. Dato (i kolonne 2) er 

handelsdato. Kurs (i kolonne 3) er de slutkurser for måneden, der er handlet til. 

Kolonne 6-8: Købsdata. Kolonne 8 viser købsværdi uden tillæg af udbytter og kurtage. Dato (i kolonne 6) er 

handelsdato. Kurs (i kolonne 7) er de slutkurser for måneden, der er handlet til. 

Kolonne 9-10: Profit (afkast) i kroner og procent uden tillæg af udbytter og kurtage. 

Afkastene er ekskl. kurtage og udbytter. Udbytterne er normalt større end handelsomkostningerne, hvorfor 

profitterne samlet set har været større end angivet i kolonne 9 og 10. Et afkast på f.eks. 150 procent betyder, at 100 

kr. er vokset til 250 kr. 

 

Tabel 1. Handelsdata i DF Danske Aktier fra og med 1. januar 2011 til og med 31. december 2018. Det største og det 

mindste afkast er markeret med gråt i tabellen. Tabellen fortsættes på næste side. 

 
 

 

Aktie Dato Kurs Styk Værdi Dato Kurs Værdi Kroner %

Bavarian Nordic (M) 2015-09-30 264,00 4.500 1.188.000 2013-05-31 69,50 312.750 875.250 279,86

Salgsdata Købsdata Profit
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Tabel 1 fortsat.
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Konklusion 

 Vores investeringsstrategi forsøger at lade profitter løbe og tage tab, mens de er små. 

 Det største tab har været på 43 procent. Den største gevinst har været på 554 procent. 

 På trods af et par store tab undervejs har porteføljeafkastet været større end markedets. 

 Man bør derfor kunne konkludere, at der har været handlet med rettidig omhu i DF Danske Aktier. 

 

Se afkastene på de aktier, der aktuelt ligger i DF Danske Aktier, i porteføljeoversigten på side 10. Et afkast på f.eks. 150 

procent betyder, at 100 kr. er vokset til 250 kr. 

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. 

 

 

 


