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Forord 

Forfatteren til denne bog har gennem de sidste 16 år 

beskæftiget sig med køb og salg af aktier. Med sin megen 

erfaring og uddannelse inden for området er han vant til at 

læse markedet og kender detaljeret til, hvilke spørgsmål, 

det er, en aktieanalytiker skal stille sig selv, før personen 

giver sig i kast med at handle på aktiemarkedet. 

Nogen vil måske have den indvending, at hvorfor skal 

forfatteren til denne bog have en evne til at læse markedet 

bedre end andre. Det påstår undertegnede heller ikke at 

have. I fht. DAKOLOS-teorien (De Andre Kan Også Læse Og 

Skrive), hvor mange kan opfylde denne teoris betingelser, er 

forfatteren ikke bedre end andre. Dér, hvor forfatteren 

derimod mener, at han har bedre forudsætninger end de 

fleste, er måden, han vælger at analysere den gængse 

information om aktiemarkedet på. Altså måden at læse 

aktiemarkedet på. Den måde har forfatteren fået gennem 

sine mange års erfaring på aktiemarkedet, sin grundige 

observation og refleksion, sine projekter omhandlende 

aktiemarkedet samt evnen til hele tiden at stille sig kritisk 

over for, når informationer bliver meldt ud, hvordan man 

ofte ikke kun skal tolke dem i enten positiv eller negativ 
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retning, og tit eller nogle gange også helt modsat af, 

hvordan informationerne umiddelbart bliver meldt ud. 

Forfatteren til denne bog mener, at informationer om en 

specifik aktie ikke kun skal aflæses ud fra 

informationsmængden i virksomheders regnskaber, 

børsmeddelelser etc.. Det er dette, som almindelige 

aktieanalytikere gør og gerne set ud fra en femårig historik 

på aktien. Nuvel, en stor del af informationerne vedrørende 

en aktie kan aflæses ud fra regnskaber og virksomhedens 

historik. 

Andre eller de samme analytikere (og andre 

aktieinteresserede) vil benytte teknisk analyse (TA), og 

andre tekniske analyse-værktøjer.  

At læse regnskaber og lave teknisk analyse før man går i 

gang med at handle en given aktie er bestemt en god start. 

Skal man blive bedre til at analysere en aktie og være bedre 

til at aflæse en akties sandsynlige kursniveau i fremtiden, 

er det dog vigtigt, at man udvider sin horisont. 

Horisonten kan ses ved at vende og dreje mange spørgsmål 

omhandlende ikke bare aktien, men også det samfund, den 

tid etc., som aktien bliver handlet i.  
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Det er blandt andet sådanne faktorer forfatteren til denne 

bog ser som meta-analyse. Altså data i dataene. Det er 

disse data, som gør aktiemarkedet fascinerende, fordi det 

er disse data, som er med til for udefrakommende at gøre 

aktiemarkedet uforudsigeligt. Disse data er også påvirket af 

menneskets psykologi, som man derfor også kan putte ind 

under meta-analysen. Mennesker handler ikke altid på 

samme måde. Det kan skyldes flere faktorer. Fx kan 

mennesket:  

 

1. have lært at gøre noget anderledes siden sidste gang, 

det lavede samme øvelse. 

 

2. have vænnet sig til en tanke og reagerer derfor ikke 

længere overrasket/panikagtigt på den. 

3. have regnet det for sandsynligt, det som sker og 

reagerer derfor ikke (meget) på det (måske er det 

allerede indkalkuleret i kursen). 

 

4. ikke umiddelbart have forstået budskabet, hvorfor en 

reaktion først kommer senere. 
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5. ikke (orker at) interessere(r) sig for et givent område 

og overlader det derfor til andre, som måske handler 

anderledes, end hvis disse mennesker skulle handle 

for deres egne penge. 

 

De tre muligheder der er for, at nøjagtig samme mønster 

gentages er:  

 

1. At folk ikke har lært noget siden sidste gang det 

pågældende skete eller, 

 

2. At folk ikke kan huske, hvad de gjorde sidst det 

pågældende skete, eller, 

 

3. At folk aldrig har vidst eller/og aldrig har ønsket at 

vide noget om det pågældende emne. 

 

 

Nogen vil måske mene i forbindelse med folks ageren, at 

diskussionen omhandlende det effektive og det ineffektive 

marked er relevant. Altså, om markedet har eller ikke har 

adgang til al tilgængelig information omkring en given aktie 
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på et givent tidspunkt. Forfatteren er af den overbevisning 

at alle sandsynligvis ikke har adgang til lige store mængder 

information om en given aktie på et givent tidspunkt, men 

at det heller ikke er det, der nødvendigvis skiller fårene fra 

bukkene. Det, der derimod adskiller dem, er måden, man 

vælger at tolke informationerne på. Fx vil en 

regnskabsuddannet nok tolke informationer på en anden 

måde end en lægmand vil tolke de selv samme 

informationer.  

Man kan også forestille sig, at en person, der kender 

virksomhedens kultur - og for den sags skyld også kulturen i 

det(t) land(e), virksomheden er børsnoteret i – reagerer (og 

handler) anderledes end personen, der ikke kender 

virksomhedskulturen eller kulturen i de(t) land(e), 

virksomheden er børsnoteret i.  

Derudover er der også den åbenlyse årsag til, hvorfor 

mennesker helt generelt handler forskelligt på 

informationer, og at de handler forskellige aktier – udover 

tilgængeligheden til aktierne varierer – at mennesker 

ganske enkelt er: forskellige. Fx undersøgte forfatteren på 

et tidspunkt risikovillighed og risikoaversion hos bank-

ansatte set i fht. den ”almindelige” investor. Her viste det 

sig, at de bank-ansatte generelt var mere risikovillige end 




