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Bliv aktiehaj på 5 uger - Sådan kommer du i gang
med at handle aktier
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Ansvarsfraskrivelse
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• Investering i aktier og andre værdipapirer er forbundet med risiko
• Du bør søge rådgivning, hvis du ikke forstår risikoen
• Du skal ikke handle for penge, som du ikke har råd til at tabe
• Historisk afkast på værdipapirer garanterer aldrig fremtidig afkast

• Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler
• Invested.dk kan i visse tilfælde modtage kommission og/eller betaling 

og/eller fordele for annoncering fra brokeren Markets.com, som 
sponsorerer ”Bliv aktiehaj på 5 uger” 



Agenda
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 Hvorfor skal man investere?
 Hvorfor bør man selv stå for sine investeringer?
 Pas på de typiske begynderfejl
 Hvordan kommer jeg nemmest i gang med at handle selv?
 Præsentation af handelsplatformen Markets

 Hvem er Markets
 Investorsikkerhed hos Markets
 Hvilke aktier kan man handle
 Sådan opretter man en MarketsI konto
 Priser og vilkår
 Valutakonti
 Fordele og ulemper ved Markets
 Demonstration af demoudgave af aktiehandelsplatformen MarketsI
 Gratis handelsværktøjer via MarketsX-konto
 Indberetning til Skat og udtræk af rapporter

 De næste Aktiehajs-webinarer og links
 Afsluttende spørgsmål?



Hvorfor skal man investere?
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• Mange gode grunde til at investere
• Almindelig opsparing til pension, køb af hus eller andet
• Penge man først skal bruge senere
• Arv, gaver, overskudslikviditet - negative renter 

• Historikken viser, at investering i aktiemarkedet over tid stiger typisk 7-9% 
i gennemsnit, men der er store udsving undervejs…
• Investér kun med en passende tidshorisont
• Acceptér udsvingene og at man også kan risikere at tabe penge

• Hvornår bør man investere?
• I går ville have været bedst, men ellers nu (hvis man er langsigtet)
• løbende investering er det bedste (kursudsving udjævnes)
• Over tid vinder man rigtig meget på rentes rente effekten



Hvorfor bør man selv stå for sine investeringer?
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• For at spare omkostninger…
• Dog ikke nødvendigvis det bedste for alle
• Kræver tid og lyst
• Ikke vanskeligt (når man først er i gang…men al 

begyndelse kan jo være svær…)

• Man har bedre føling med sine investeringer (bestemmer selv)

• Det vigtigste er at være investeret, men hvorfor ikke lige tage 
de sidste procenter med?

• Ønsker man ikke at bruge tid på at vælge enkeltaktier, kan 
passiv investering være svaret
• Men gør det selv i stedet for at lade banken gøre det…
• Over tid er der mange penge at spare på forvaltningsomk.



Hvordan kommer jeg nemmest i gang med at handle selv?
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• Man bør have en strategi til at begynde med – risikoprofil og tidshorisont skal 
fastlægges

• De konkurrencedygtige handelsplatforme gør det både let, men er også typisk 
væsentligt billigere

• Åben en konto hos en konkurrencedygtig handelsplatform
• Overfør penge, udvælg dine aktier og tryk på Købsknappen…

• Behøver man en større sum for at komme i gang?
• Ikke nødvendigvis
• Små beløb bliver jo til noget i længden
• Jo større en formue man har, jo bedre kan det betale sig at ofre tiden, 

shoppe rundt og undersøge skatteelementet nærmere

• Hvor meget skal man handle for ad gangen?
• Hos Markets er minimumsbeløbet ca. 1000 DKK for aktier
• Kurtagen bør ikke udgøre for stor en andel af de enkelte investeringer



Pas på de typiske begynderfejl
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• Har man tiden og lysten til vedvarende at have fokus?

• Langsigtet investering giver typisk det bedste afkast over tid
• Så pas på med at forsøge at time markedet

• Optimér dine omkostninger
• Handel de rigtige steder
• Pas på med at købe og sælge for meget
• Pas på depotgebyrer fx VP-gebyrer
• Pas på valutavekslingsgebyrer (kan oftest undgås)
• Sørg for at handle i de mest optimale skattemiljøer

• Husk at diversificere – dvs. at sprede risikoen på flere aktier

• Husk strategien – især når der er bølgeskvulp



Hvem er Markets.com?
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• Etableret i 2009, ejet af det LSE børsnoterede Playtech PLC 
• Markets.com er et trading brand som globalt set tilbyder 

investeringsservice
• MarketsX siden start, MarketsI kommet til siden
• Hjemmehørende på Cypern og derfor under tilsyn af CySEC
• Underlagt og godkendt efter de EU baserede finansielle regler 
• Registreret hos Finanstilsynet siden 2009 ift. investeringsservice i 

Danmark



Investorsikkerhed hos Markets
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• EU´s vigtige investorbeskyttelsesregler er gældende 
• Investor Compensation Fund (dækker op til 20.000 EUR)

• Herudover har Markets tegnet en ekstra forsikring, som dækker 
op til 1 mio. USD pr. kunde

• Lovkrav om at kunders konti skal holdes adskilt fra brokerens egne 
midler

• Mulighed for at klage til en ombudsmand (Financial ombundsman)
• Krav om tydelig information til investorer om relevante forhold



Hvad kan man handle på MarketsI platformen?
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• 17 børser, ca. 8.000 aktier
• Mangler der noget??? Så kontakt os…
• Man kan alene handle for frie midler 



Sådan opretter du en konto hos Markets
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1. Opret din aktiehandelskonto på MarketsI ved at klikke her Markets.com – På hjemmesiden skal du 
først klikke på ”Jeg ønsker at investere” og dernæst ”Opret Konto” (øverst til højre)

2. Udfyld emailoplysninger for at oprette din konto - vi anbefaler, at du åbner din første konto i DKK 
(danske kroner)

3. Tryk ”Gennemfør registrering" i Min Portal og svar på spørgsmål om navn, finansiel stilling mv. og 
upload til sidst legitimation

4. Overfør penge fx via betalingskort eller bankoverførsel

5. Når din konto er oprettet, kan du indsende en anmodning om at få de bedste priser via invested.dk. 
Fremadrettet vil man så kunne handle aktier til en noget lavere kurtage og desuden undgå 
depotgebyrer - Læs mere her

https://www.invested.dk/rt_rdr/?pid=19513
http://www.invested.dk/markets-tilbud


Priser og vilkår hos Markets
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• Særlig fordelagtige vilkår, igennem Invested.dk
• De første 3 mdr. handler man kurtagefrit
• Herefter:

• Danske aktier 0,1% min. 14 DKK
• Svenske aktier 0,1% min. 20 SEK
• Amerikanske aktier 2c/aktie min. 3 USD

• Der opkræves visse eksterne børsafgifter f.eks. ADR gebyrer
• Ingen depotgebyrer (Custody fees)
• Ingen inaktivitetsgebyrer 
• Vekselgebyr ved handel i anden valuta end ens konto 

• kan helt undgås ved oprettelse af valutakonto
• Veksling mellem valutakonti til spotkursen (dvs. ingen tillæg)
• Mulighed for at abonnere på realtidskursdata fra de enkelte børser

• Husk at udfylde anmodning om dette tilbud efter kontooprettelse: www.invested.dk/markets-tilbud

http://www.invested.dk/markets-tilbud


Husk at åbne konto i DKK og siden relevante valutakonti
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• Det anbefales først at åbne en konto i DKK og derefter åbne de 
relevante valutakonti man har behov for
• På MarketsI er den først åbnede konto ”Main account” og evt

valutakonti omregnes til valutaen på denne konto (Alle konti)

• Hvis man handler aktier i en anden valuta end kontoens valuta, skal 
man betale valutavekslingsgebyr (conversion fee) på 0,5% 
• Gebyret kan helt undgås ved oprettelse af valutakonti

• De relevante valutakonti oprettes i Min Portal 

• Valutaoverførsler mellem egne konti sker til aktuel spotkurs og 
foregår i Min Portal (og ikke i MarketsI)



Handelsplatformen Markets
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• Fordele
• Let tilgængelig handelsplatform på dansk, konto i DKK mv.
• God og informativ grafpakke
• Adgang til en lang række handelsværktøjer og aktivtyper
• Man er dækket af de EU baserede investorbeskyttelsesregler
• 3 mdr. kurtagefri handel på en række af verdens børser
• Giver gratis adgang til hele Aktiehajs-forløbet og Invested fordele

• Ulemper
• Udenlandsk baseret broker, men har godkendelse i Danmark
• Priser og vilkår (medmindre man indsender anmodning om bedre 

priser som medlem af Invested: www.invested.dk/markets-tilbud)
• Tilbyder ikke aktiesparekonto og pensionsmidler
• Indberetter ikke til Skat

http://www.invested.dk/markets-tilbud


MarketsI – I for Investering (Aktiehandel)
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MarketsX platforme (CFD handel)



Handelsværktøjer i MarketsX (kræver konto)



Også løsninger til IOS og Android apps, tablets
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Markets og Skat
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• Som udenlandsk broker indberetter Markets ikke ens handler til Skat

• Aktiehandel skal indberettes som aktieindkomst
• Man skal årligt beskattes efter realisationsprincippet af et samlet 

nettoresultat
• Har man tab kan man fradrage dette i anden positiv aktieindkomst

• Det er muligt i MarketsI at trække en rapport som akkumulerer årets 
realiserede handler (lukkede positioner)

• Det er vigtigt at få indberettet til Skat i rette tid, da man ellers kan risikere 
at miste en evt. tabsfradragsmulighed

• Læs evt. mere i vores Skatteguide for investorer samt Vejledningen til 
Markets skatteindberetning – se evt. også webinar om skat generelt



Kommende live Aktiehaj-webinarer
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Relevante links
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Læs evt. også vores grundige anmeldelse af Markets.com her: https://www.invested.dk/guides/handelsplatformen-markets-

anmeldelse-og-gennemgang

Lovgrundlag og vilkår: https://markets.com/da/support/legal/

Læs mere om Markets’ handelsværktøjer her: https://markets.com/da/tools/

Markets’ egen blog om markedet: https://markets.com/en/knowledge/insights/

Markets’ FAQ: https://markets.com/da/support/faqs/

Få de bedste priser og vilkår hos Markets via Invested: www.invested.dk/markets-tilbud

Læs også vores e-bog om, hvordan man handler på og bruger MarketsI platformen

Og læs mere om de kommende live Aktiehaj-webinarer her: https://www.invested.dk/upcoming-webinars

Skatteguide for investorer: https://www.invested.dk/skatteguide-investorer

Vejledning til skatteindberetning for Markets for 2020 kan downloades via Mit investeringsunivers på www.invested.dk

Se vores optagede webinar fra marts 2021 om skat generelt her

https://www.invested.dk/guides/handelsplatformen-markets-anmeldelse-og-gennemgang
https://markets.com/da/support/legal/
https://markets.com/da/tools/
https://markets.com/en/knowledge/insights/
https://markets.com/da/support/faqs/
http://www.invested.dk/markets-tilbud
https://www.invested.dk/rt_rdr/?pid=17108
https://www.invested.dk/upcoming-webinars
https://www.invested.dk/skatteguide-investorer
http://www.invested.dk/
https://youtu.be/_GnShM6hjVc


SPØRGSMÅL?
Send gerne spørgsmål og 
kommentarer til : 
support@invested.dk



TAK FOR I DAG!


