
 
 

 
 

 

 

Mini-guide: Sådan skal du 

investere i 2013 
På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i 

aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en 

hjælpende hånd til, hvordan du bedst kan investere dine penge og 

booste din opsparing. 

●●● 

 

Af Jacob Carlsen, januar 2013  
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Boost din 

opsparing med 

aktier 

 

Har du den nødvendige is i 

maven og penge på bankbogen? 

Så kan aktier meget vel være 

vejen til at få pengene til at yngle 

i 2013. 

Af Jacob Carlsen 

 

Aktiernes forrentning overgår nemlig 

på den lange bane det, din bank kan 

give dig. Du kan også satse på de  

’mere sikre’ obligationer. 

Og der er penge at investere for. 

Påpasselige danskere har i skyggen af 

krisen valgt at spare op. Læg dertil at 

mere end 27 mia. skattefrie kroner er 

sendt i omløb som udbetalt i 

efterlønsbidrag.  

Så sent som i november måned viste 

tal fra Nationalbanken, at hver 

dansker i gennemsnit nu har 146.000 

kr. stående i banken. 

Rune Wagenitz Sørensen, partner i 

Miranova, er specialist i formuepleje. 

Han anbefaler at investere i aktier, 

hvis man arbejder på langt sigt. 

- Men man skal være tålmodig. For 

aktiemarkedet går op og ned. Med en 

tidshorisont på ti år kan man opnå et 

afkast på fire til ni procent, siger Rune 

Wagenitz Sørensen.    

Direktør i Dansk Aktionærforening 

Jens Møller Nielsen understreger 

også, at tålmodighed er vigtigt. 

- På kort sigt svinger aktier meget. 

Bare i 2008 faldt markedet med 40 

procent. Men på den lange bane går de 

op, siger Jens Møller Nielsen. 

De store selskaber 

Men hvad skal man gøre, hvor skal 

’nybegynderen’ begynde? Alene På 

Københavns Fondsbørs er der aktier 

fra 174 virksomheder til salg, og det 

stopper ikke her. Også markederne 

GXG og OTC udbyder danske aktier, 

hvor mindre selskaber er til salg, og ja, 

så er der alle de udenlandske 

fondsbørser.  

Jens Møller Nielsen foreslår, at man 

begynder med de store selskaber i det 

såkaldte C20-indeks, hvor de 20 mest 

omsatte aktier handles, og at man 

holder sig væk fra de mindre aktier.  
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- Lad være med at købe med hjertet. 

Køb ikke i din lokale bank eller 

yndlings-fodboldklub. Sæt dine penge 

i store selskaber, som har gjort det 

godt i mange år, og som er stabile, 

siger Jens Møller Nielsen. 

Lad dig ikke lokke 

Direktøren i Dansk Aktionærforening 

advarer samtidig mod, at man lader 

sig lokke af ’modediller’, som da alle 

skulle købe Facebook-aktier. Man bør 

kun købe aktier i virksomheder, man 

ved hvad laver. Noget hvor man 

forstår, at der er en god forretning.  

Det er også vigtigt at sprede sin 

investering ud og ikke sætte alle 

pengene i samme selskab. Ifølge Jens 

Møller Nielsen kan det være en god idé 

at sprede sin investering på mellem ti 

og 20 selskaber - herunder også 

udenlandske. 

Dem skal du købe 

Lars Møller Pedersen er aktiestrateg i 

Jyske Bank. Han har et par friske bud 

på gode investeringer i 2013. 

- Tre aktier som NKT, DS Norden og 

F.L. Smidth har et godt potentiale. Vi 

tror, de kommer til at klare sig godt fra 

begyndelsen af det nye år. Det er 

aktier, som investorerne ikke ville røre 

i 2012, derfor har de et stort efterslæb 

i forhold til større aktier i samme 

kategori, siger Lars Møller Pedersen. 

Samtidig tror han ikke, at man vil se 

de store fremskridt i sektorer som 

medicinal- og fødevarebranchen med 

selskaber som Novo Nordisk og 

Carlsberg.    

Jens Møller Nielsen understreger, at 

det vigtigste er, at du har is i maven og 

ikke går i panik, hvis det på et 

tidspunkt går dårligt med dine 

investeringer. 

- Man skal være klar over, at det kan 

gå ned ad bakke i to-tre år. Det er 

vigtigt, at man har en strategi og 

holder sig til den, siger Jens Møller 

Nielsen. 

Hvis man ikke tør løbe risikoen og 

sætte opsparingen i aktier, kan man 

også investere i obligationer, som 

findes i flere forskellige udgaver f.eks. 

statsobligationer. Det er oftest mindre 

risikofyldt at investere i obligationer 

end i aktier, til gengæld kan man også 

forvente et mindre afkast. 

Sådan kommer du i gang 

Få din bankrådgiver til at hjælpe dig 

med at foretage din investering.  

Køb aktier hjemmefra over nettet - 

igennem virksomheder, der er 

godkendt til at handle på børsen.   

Sæt dine penge i en 

investeringsforening, hvor de bliver 

investeret i en gruppe udvalgte aktier.       
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3 gode aktier i 

2013 

Af Jacob Carlsen 

Tre aktier du skal satse på i 2013 ifølge 

aktiestrateg i Jyske Bank Lars Møller 

Pedersen:  

• Holdingselskabet, NKT  

• Cementkoncernen, F.L. Smidth  

• Rederivirksomheden, DS Norden 

- Det er tre mindre aktier, der er 

konjunkturfølsomme, men som vi tror 

vil klare sig godt i 2013, fordi det er 

aktier som investorerne ikke ville røre 

i 2012. Derfor har de et pænt efterslæb 

i forhold til større aktier i samme 

kategori. Så de har et godt potentiale, 

og vi forventer, de vil gøre det godt fra 

starten af det nye år - Aktiestrateg i 

Jyske Bank Lars Møller Pedersen.  

 

 

De 3 danske 

aktier der steg 

mest i 2012 

• Smykkeproducenten Pandora steg 

149,82 % 

• Sunhedsplejevirksomheden 

Coloplast steg 70,45 % 

• Høreapparatsproducenten GN Store 

Nord steg 69,86 % 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

 

Ti gyldne aktieråd 

Af Jacob Carlsen 

1) Sæt dig et mål: Sæt et mål for 

dine aktieinvesteringer. Hav 

realistiske forventninger. Aktier er et 

langsigtet opsparingsalternativ, som 

historisk set har givet et attraktivt 

afkast.  

2) Tænk langsigtet: Aktiekurser 

svinger op og ned, men er altid steget 

til nye højder. Aktier egner sig derfor 

ikke til kortsigtede investeringer.  

3) Invester regelmæssigt: Invester 

aldrig en stor del af din opsparing i 

aktier på en gang. 

Du risikerer at 

købe, mens aktierne 

er dyrest. Udbytter 

skal geninvesteres 

og lad være med at 

hoppe ind og ud af 

aktiemarkedet - det 

påfører dig blot en masse 

omkostninger.  

4) Spred indkøbene: Sats ikke alt 

på én eller få aktier, men spred dine 

investeringer i flere selskaber og helst 

også i forskellige brancher. Så er du 

mindre sårbar over for svingninger i 

det enkelte selskab og branche.  

5) Gør dit hjemmearbejde: Køb 

kun aktier i selskaber, som du har sat 

dig ordentlig ind i. Køb aktier i 

selskaber, som i flere år har vist 

fremgang i omsætning og indtjening - 

og hold dig velinformeret om dine 

aktier.  

6) Invester i åbne og 

aktionærvenlige selskaber.: 

Invester i selskaber, der har en åben 

og ærlig informationspolitik, og som 

tilstræber en ordentlig selskabsledelse.  

7) Vær forsigtig med lån til 

aktieinvesteringer: Det kræver stor 

forsigtighed og erfaring med 

aktiemarkedet for at købe aktier for 

lånte penge. Går det ikke som 

forventet kan situationen blive meget 

svær at håndtere.  

8) Bestem hvornår du vil sælge: 

Hold orden på dine investeringer og 

beslut inden køb, hvornår du 

vil sælge - f.eks. hvis en aktie 

er faldet med 15%, eller hvis én 

aktie er kommet til at udgøre 

for stor en andel af din 

samlede portefølje.  

9) Tænk skat: Overvej de 

skattemæssige konsekvenser, hver 

gang du overvejer at hjemtage en 

gevinst eller minimere et tab gennem 

et aktiesalg.  

10) Følg ikke råd ukritisk: Lyt til 

andres råd, men følg dem ikke 

ukritisk. Vær opmærksom på dine 

eventuelle rådgiveres motiver til at 

anbefale det ene eller det andet. 

Banken tjener mest på at sælge 

vesteringsforeningsbeviser, og når du 

køber og sælger aktier. 

Kilde: Dansk Aktionærforening  
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Hvad er en aktie? 

Hvis du ejer en aktie i f.eks. Novo 

Nordisk, så ejer du en del en af 

virksomheden Novo Nordisk.  

Hvis f.eks. Novo Nordisk er opdelt i 

270.000.000 styk aktier, og du har én 

aktie, så ejer du 0,000000004% af 

virksomheden. 

Når du køber en aktie, køber du også 

retten til at få del i virksomhedens 

fremtidige overskud og udbytte. 

Hvad er en obligation? 

En obligation er et lån, du giver til 

staten, et realkreditinstitut eller en 

virksomhed. Du stiller således dine 

penge til rådighed. Når du køber en 

obligation, er det på forhånd aftalt, 

hvor meget du får i rente. Obligationer 

har et aftalt tidspunkt for 

tilbagebetaling. Løbetiden kan være alt 

mellem ét og 30 år. At investere i 

obligationer anses generelt for at være 

rimeligt sikkert, da risikoen for at 

miste pengene er begrænset. Afkastet 

er dog også betydeligt lavere end for 

aktier. 

 

 

 

 

 


