Fade
Definition af Fade
Udtales på engelsk.
En omvendt investeringsstrategi der bliver brugt til
at handle imod den aktuelle trend. ”At fade markedet”
er typisk med høj risiko, så det kræver at investoren
har en høj tolerance for risiko. En fade trader vil
sælge, når kursen stiger og købe, når den falder. Også
kendt som ”fading”.

InvestEd forklarer Fade
Et eksempel på fading kunne være at købe ved et dyk i
prisen, og sælge når prisen udviser stigninger. Det er
ofte en ret ustabil strategi, men den kan også skabe
stor kortsigtet profit.

Fibonacci retracement
Definition af Fibonacci retracement
Et begreb brugt i teknisk analyse, der referer til
støtteområder eller modstandsområder. Fibonacci
retracement er den potentielle mængde som et

finansielt aktivs originale kursbevægelse kan falde
tilbage med. Fibonacci bruger horisontale linjer til
at indikere støtte- eller modstandsområder ved hoved
Fibonacci-niveauerne. Disse niveauer skabes ved at
tegne trendlinjer mellem to ekstreme punkter og så
dividere den vertikale distance med Fibonaccinøgletallene 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% og 100%.

InvestEd
forklarer
retracement

Fibonacci

Fibonacci retracement er et meget populært værktøj,
som bruges af mange tekniske tradere til at
identificere strategiske handler.

Flag

Definition af Flag
Et teknisk grafmønster der ligner et flag med en
flagstang på hver side. Flage opstår, når kursen
fluktuerer inden for et smalt interval og skaber en
konsolidering, før den forrige bevægelse fortsætter.
Ligeså bliver ”vimpel”-formationer som regel behandlet
som med flagformationer, fordi de ligner hinanden
meget, har det med at dukke op de samme steder på en
eksisterende trend og har de samme volumens- og
målingskriterier.

InvestEd forklarer Flag
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fortsættende mønstre og udviser kun sjældent et skift
i trenden. Den eneste forskel mellem de to mønstre er,
at et flag ligner et parallelogram (eller rektangel)
markeret med to parallelle trendlinjer, der som regel
hælder imod den foregående trend. Vimplen er derimod
identificeret med to konvergerende trendlinjer og
ligger mere horisontalt, hvilket ligner en lille
symmetrisk triangel. Det vigtige at huske er, at de
begge er karakteriseret ved faldende handelsvolumen.

