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© Denne guide er udarbejdet af invested.dk i samarbejde med daytrader.dk. Markets.com har ikke godkendt denne 

guide. 

 

Enhver brug af oplysninger i denne guide - eksempelvis konkrete metoder, investeringer eller handler som følge af 

indholdet - er på egen risiko. Du skal ikke handle for penge, som du ikke har råd til at tabe, og du bør søge rådgivning, 

hvis du ikke forstår risikoen. Historisk afkast på værdipapirer garanterer aldrig fremtidige afkast. Vi yder ikke 

individuel investeringsrådgivning.  

 

Indholdet i denne guide er kun ment som information, og der tages forbehold for fejlagtige oplysninger samt eventuelle 

efterfølgende ændringer i f.eks. handelsplatformen, regler eller andet. 

 

Invested.dk og daytrader.dk kan i visse tilfælde modtage kommission og/eller betaling og/eller fordele for annoncering 

fra brokeren, der er omtalt i denne guide. Invested.dk og daytrader.dk tilstræber dog 100% objektivitet i lighed med, 

hvad man genfinder hos andre typer professionelle medier. 
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1. Hvad er MarketsI? 
 

MarketsI er Markets.com’s handelsplatform, som er dedikeret til handel med alverdens aktier på helt 

almindelig vis. Platformen, der netop er blevet relanceret i et nyt lay-out, indeholder bl.a. et lækkert 

grafmodul til teknisk analyse af kursgrafer, nyheder og data for specifikke selskaber samt adgang til en lang 

række investeringsværktøjer. Det er muligt at se og udtrække en lang række rapporter, som bl.a. kan bruges 

til grundigt at analysere sine afkast på forskellig vis, se kontobevægelser, kontrol af skattemæssige forhold 

mv. Kontoadministration i forhold til ind- og udbetaling, overførsler mellem egne handelskonti, veksling mv. 

klares let og hurtigt under ens personlige Min Portal adgang hos Markets. 

   

Det er for nærværende muligt at handle mere end 2000 aktier fordelt på 16 forskellige børser verden over. 

Udbuddet af aktier justeres løbende. 

 

Nedenfor finder du en kort vejledning til, hvordan man let kommer i gang med at bruge den webbaserede 

handelsplatform. Foruden den webbaserede platform kan man via IoS og android downloade en app og tilgå 

en mobilbaseret udgave af platformen ligesom man kan anvende tablets. 

 

Hvis du vil vide mere om hvem Markets.com er, kan du læse en grundig anmeldelse af Markets her.  

 

Hvis du ønsker at handle CFD-baserede produkter tilbyder Markets dette via handelsplatformen MarketsX, 

som du kan læse mere om i vores grundige anmeldelse på ovenstående link. Vi har også udarbejdet en 

selvstændig vejledning til handel på MarketsX. 

 

I afsnit 12 kan du finde en udførlig vejledning til hvordan du opretter en aktiehandelskonto hos Markets.  

 

Husk endelig også at sørge for, at du som bruger af Invested.dk får glæde af de bedste priser og vilkår straks 

efter kontooprettelse ved at udfylde en særlig anmodning. Dette kan læse om i afsnit 15. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.daytrader.dk/markets-anmeldelse/
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2. Overblik over MarketsI webtraderen 
  

MarketsI handelsplatformen er modulopbygget og som standard vises grafvisning øverst i højre side og 

aktielister i venstre side. Forneden vises positionslisten til venstre og investeringsværktøjer, nyheder mv. til 

højre. Man kan frit tilpasse de enkelte moduler og også operere med forskellige setups. 

 

Kontomodulet (benævnes kontooversigt), som indeholder mulighed for generering af rapporter til brug for 

skatteindberetning samt til at få overblik over ens samlede resultat, tilgås ved at klikke på de tre streger helt 

øverst i højre side.  

 

Veksling og overførsel af penge ind og ud af Markets-konti foregår i Min Portal, som man kan læse mere om 

i afsnit 11. Min Portal kan også tilgås via de tre streger. 

 

På den standardiserede udgave af handelsplatformen kan man købe og sælge aktier, foretage avanceret 

teknisk grafanalyse, få adgang til handelsværktøjer, se ens åbne positioner og ordrer. Desuden får man et 

aktuelt overblik over saldo, urealiseret gevinst/tab samt samlet værdi af ens aktiepositioner.  

 

 
Billedet ovenfor viser den modulopbyggede webplatform, som kan tilpasses efter behov. 

 

De enkelte moduler kan let tilpasses, så man kan få netop det lay-out, som passer en bedst. Man kan operere 

med flere lay-outs alt efter marked eller hvad man nu ønsker. Det er endvidere muligt at trække de enkelte 

moduler ud særskilt, så man eksempelvis kan få vist en graf på en anden skærm. Det gør, at man kan få vist 

adskillige grafer på samme tid, hvis man skulle ønske dette. 

 

Øverst i højre side af platformen vises kontoens saldo, aktuel (urealiseret) gevinst/tab, kontoens samlede 

værdi samt den samlede værdi af åbne positioner. Man kan tilpasse de værdier, man ønsker vist ved at klikke 

på den lille pil. Se eksempel nedenfor. 

 

 
 

 

Klikker man på meddelelsescentret vises dels beskeder om 

indgåede handler, indlagte ordrer samt beskeder fra Markets om 

markedet og andet relevant.  

 

Vælger man at aktivere 1 kliks handelsfunktionen, skal man være opmærksom på, at handler åbnes og lukkes 

med et enkelt klik fremfor at man skal dobbeltklikke for at gennemføre handlen. Det er selvfølgelig smag og 

behag, hvad man selv synes er bedst. 

 

Under den lille pil bag ”Aktiehandel”, kan man skifte direkte til ens øvrige konti hos Markets. 
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Når man har valgt menuen yderst til højre med de tre streger, får 

man adgang til en lang række funktioner. 

 

Klikker man på Min Portal, ledes man hen til ens hovedindgang 

til Markets.  

 

Under abonnementer kan man tilkøbe realtidskurser på 

forskellige aktiebørser. 

 

Under Indstillinger kan man bl.a. vælge sprog, tidszone, ændre 

password mv. 

 

Under kontooversigt, kan man få adgang til rapporter mv. 

 

Under Support kan man bl.a. åbne en Live-chat, hvis man    

gerne vil i direkte kontakt med Markets. 

 

Man kan også få en hurtig rundtur på platformen for at lære den 

nærmere at kende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tryk på de tre streger 

for at åbne menuen 
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3. Observationslisten og andre lister 
 

Det er muligt at udvælge aktier til en observationsliste, som man let kan tilgå i et særskilt modul. Som 

standard findes denne i venstre side af platformen. Man kan tilpasse listen med de data man ønsker fx aktuel 

købs- og salgskurs, dagens ændring i point og procent mv.  

 

 
 

 

Ønsker man at tilføje nye aktier til observationsliste kan man finde disse via 

søgefunktionen ved at trykke på forstørrelsesglasset øverst i venstre side af 

platformen. Man begynder blot at skrive navnet på en given aktie og når denne 

dukker op, kan man klikke på stjernen for enden af navnet, hvorefter aktien 

automatisk tilføjes observationslisten.  

 

 

 

 

Man kan også trække lister med tilgængelige aktier ind fra de forskellige 

børser man kan handle på. 

 

Klik ude i venstre side på dette ikon. 

 

Vælg en given børs og træk modulet ind på platformen                                 

og placer listen, hvor du gerne vil have den. 

 

Vælg fx aktier fra den danske fondsbørs. 
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4. Køb og salg af aktier  
 

Åbning af ny position – køb af en aktie 

Når man gerne vil købe en aktie, foregår det via et stand alone handels-/ordrevindue. Man kan åbne et 

handelsvindue ved at trykke på køb ved en given aktie på observationslisten eller en af de andre lister man 

kan åbne. Tryk fx ved købskursen for Apple for at vælge denne aktie.  

  

 

 

Herefter åbnes et handelsvindue for Apple aktien, som vises nedenfor til højre. 

 

Klikker man på pilen kan man finde mere information om den valgte 

aktie fx minimumshandelsbeløb, valuta, åbningstider mv.  

 

Klikker man på forstørrelsesglasset kan man angive en anden aktie.  

  

Man kan ændre ordretype ved at klikke på de tre forskellige typer 

Marked, Limit og Stop. Forklaring findes nedenfor. 

 

I midten angiver man antal aktier man ønsker at købe. 

 

Den aktuelle købskurs vises her. 

Under værdi kan man se det samlede beløb man er ved at handle for.  

Eventuelle handelsomkostninger vises under omkostninger. 

 

Herefter kan man klikke på Placér ordre, hvorved man øjeblikkeligt 

handler til den aktuelle markedskurs. 

 

I forbindelse med ordreindlæggelsen kan man ligeledes angive et Stop loss niveau, dvs. en grænse for hvor 

meget man maksimalt ønsker at risikere i tab, hvis aktien skulle falde. Det er også muligt at angive et Take 

Profit niveau, dvs en grænse for hvornår man ønsker at hjemtage en given gevinst, hvis aktien skulle stige 

efter køb. 

 

Såfremt man i en given aktie allerede har en eksisterende position, vil man på ordrevinduet ovenfor kunne 

trykke på ”Sælg” og sælge det antal aktier man allerede ejer. Det er ikke muligt at shorte en aktie på 

MarketsI. Det skal i givet fald foregå via MarketsX platformen. 

 

Læs om Stop loss og Take profit under afsnit 5. Det er muligt allerede i forbindelse med ordreindlæggelse af 

indtaste værdierne for disse. 

 

Køb til limitkurs 

Hvis man i stedet for at købe til den aktuelle markedskurs i stedet gerne vil købe en aktie, hvis den falder til 

et bestemt niveau, vælger man Limit og angiver et kursniveau under det aktuelle. 

 

Køb til stopkurs 

Man har også mulighed for at indlægge en købsordre på et højere niveau end den aktuelle markedskurs. I så 

fald skal man vælge ordretypen Stop og indsætte et kursniveau, som er højere end det aktuelle. Ideen bag 

dette skulle være, at hvis en aktie først får momentum og begynder at stige til et vist niveau, så kan satser 

man altså på at aktien efterfølgende vil stige endnu mere. 
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Lukning af eksisterede position – salg af en aktie 

Ønsker man at sælge en aktie man allerede besidder, kan dette foregå 

via vinduet ”Åbne positioner”, hvor man for enden af de enkelte 

positioner skal trykke på det lille kryds, hvorefter et særskilt 

handelsvindue for positionen åbnes. I dette vindue kan man så trykke 

Luk position. 

 

Som nævnt ovenfor kan det også gøres i det almindelige 

handelsvindue, hvis man allerede besidder en position i den valgte 

aktie. 
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5. Positionsoversigten 
 

I positionsoversigten ”Åbne positioner” kan man finde en oversigt over ens åbne aktiepositioner. Man kan 

tilpasse visningen af positionerne ved at klikke på det lille hjul ude i højre side. Ved at klikke på blyanten 

kan man ændre kursniveauer for Take Profit/Hjemtag gevinst (TP) og Stop loss (SL) for de enkelte 

positioner.  

 

Klikker man på krydset til højre for de enkelte positioner kan man lukke disse direkte. 

Ønske man at ændre et Take Profit (TP) eller Stop loss niveau, kan man også gøre det direkte ved at skrive 

niveauet ind i boksene ovenfor under de enkelte aktiepositioner. 
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6. Nøgleoplysninger om de enkelte aktier 
 

Når man har valgt en aktie, og fået denne vist på kursgrafen, kan man finde en masse information om både 

selve aktien samt selskabet, som står bag aktien. Nedenfor vises info for Microsoft aktien, hvor fanen 

”Nøglestatistikker” er valgt. Her ses en masse kursdata for aktien fx gennemsnitligt kursmål for aktien, 

nøgletal, markedsværdi, dividende mv. Trykker man på knappen ”Download” kan man hente en fyldig 

analyse) af den valgte aktie, som fx indeholder data fra peers, analytikermeninger, nøgletal og meget mere.  

 

Under fanen ”Diagram” findes selve grafen, under ”Financials” kan man finde regnskabstal. Under ”Profil” 

kan man bl.a. læse om, hvad det pågældende selskab beskæftiger sig med. Under ”Indsigt” kan man bl.a. 

læse oplysninger om insideres handler, hedgefondes positioner, konsensusmål mv. 

 

 

 
 

  



© Udarbejdet af invested.dk og daytrader.dk. Disclaimer: Denne guide er ikke udgivet af Markets.com.              12 

 

7. Ordretyper 
 

Nedenfor findes en beskrivelse af de tre typer af ordrer, man kan anvende, når man ønsker at købe en aktie 

på MarketsI platformen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordretype Beskrivelse 

 

Markedsordre 

(Marked) 

Anvendes til enten at købe eller sælge på den bedste kurs tilgængelig på børsen på 

tidspunktet, hvor ordren afgives. 

 

 

Limitordre 

(Limit) 

Limitordrer bruges til at gå ind i markedet på et fastsat kursniveau, som ligger under det 

aktuelle kursniveau. 

 

En limitordre skal således placeres under den aktuelle markedskurs, hvorefter ordren 

automatisk vil blive eksekveret, hvis udbudskursen efterfølgende matcher limitkursen.  

 

 

Stopordre 

(Stop)  

Stopordrer bruges til at købe en aktie, som er steget til et fastsat niveau over det 

aktuelle niveau. Hensigten er, at hvis en aktie stiger et vist niveau, vil man gerne ride 

med på denne stigning.  

 

En stopordre skal således placeres over den aktuelle markedskurs, hvorefter ordren 

automatisk vil blive eksekveret, hvis udbudskursen efterfølgende stiger og matcher den 

angivne stopkurs.  

 

Tilknyttede 

ordretyper 

 

Beskrivelse 

 

Stop loss Stop loss ordrer, som enten tilknyttes i forbindelse med at man åbner en position eller 

efterfølgende, medfører at man automatisk får lukket en åben position efter et vist fald. 

Det er altså en tabsmimimeringsmekanisme, som kan bevirke, at man måske undgår et 

stort tab, hvis en aktie dykker hurtigt.  

 

Take profit Take profit ordrer kan enten tilknyttes i forbindelse med at man åbner en position eller 

efterfølgende, og medfører, at man automatisk kan hjemtage en gevinst, hvis det 

kurstarget man angiver rammes. 
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8. Grafvisning 
 

MarketsI platformens grafmodul er særdeles brugbart til at foretage avancerede tekniske analyser, men kan 

også bare bruges til hurtig grafvisning. Grafvisningen bygger rent teknisk på Tradingview.com. Grafer vises 

som standard til højre på skærmen og kan forstørres eller formindskes. Man kan også skyde grafen ud af 

skærmbilledet og få det vist på en anden skærm, hvis man ønsker det. Man kan desuden få vist flere grafer ad 

gangen fx forskellige aktier eller forskellige tidsperioder. Grafen lænkes automatisk til den aktie man senest 

har klikket på i observationslisten eller en anden liste (hvis farvekoderne er identiske). 

 

Man kan bl.a. få den avancerede kursgraf vist med candlesticks, hvor en periodes kursstigning vises med 

grønne candles (barer) og en periodes kursfald vises med tilsvarende røde candles. Tidsperioderne kan sættes 

ned til 1 minut pr. candle/bar og op til 1 måned. 

 

Man kan på grafen påsætte en lang række tekniske studier (indikatorer) f.eks. momentum indikatoren 

Relative Strength Indicator (RSI), påsætte flere glidende gennemsnit, bollinger bands mv. Man kan 

endvidere indtegne trendlinjer, kanaler, måle kursudvikling, lave fibonacci retracements, påføre 

kommentarer og meget, meget mere. 

 

 

 
 

Har man åbne positioner vises disse på grafen, hvor man også kan ændre fx stop loss niveau, lukke handlen 

mv. Ovenfor kan man se en åben position bestående af 11 Ambarella aktier, som for nærværende har en åben 

gevinst på ca. 709 USD. Positionen er købt til kurs 104 og den nuværende kurs er ca 168.  

 

På grafen oven for er der påført en RSI, Relative Strength Indicator, i bunden.  

 

 

  

Her kan man vælge 

mellem over 40 

forskellige indikatorer 

Her ændres tidsinterval for 

kursgrafen 

Her vises volumen 

for aktien  
Kursgrafen er vist 

med candlesticks 
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9. Kursalarmer 
 

Man kan let opsætte kursalarmer (Alerts) på aktier, som man gerne vil følge tæt. Man kan modtage besked 

om alarmerne pr e-mail eller direkte på skærmen, når man har handelsplatformen åben (via push-

notifikation). 

 

Man finder en samlet oversigt over alle ens alarmer i modulet ”Alerts”, som kan vælges ude i venstre side af 

platformen (vælg ikonet med de to pile) og trækkes ind, hvis det ikke allerede findes. 
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10. Kontooversigt 
 

Under Kontooversigten, som kan tilgås via menuen under de tre streger øverst til højre på platformen, kan 

man bl.a. under fanen ”Historiske rapporter” udtrække en samlet porteføljerapport, som på aggregeret niveau 

viser resultatet i en periode f.eks. år til dato for alle ens konti. Rapporten er meget detaljeret og bryder ens 

resultat helt ned i detaljer med specifikke omkostninger, fordelinger mv. Man kan ligeledes finde oversigter 

over udbetalt aktieudbytte, kontoudskrifter, handelsoversigter mv. 

 

Man kan følge dagens specifikke udvikling under fanen ”Portefølje” mens fanen ”Præstation” viser årets 

udvikling på en særdeles overskuelig måde ned angivelse af månedlig udvikling og ens topscorerer og 

bundskrabere. 

 

Man kan analysere endnu mere på aktieniveau under fanen ”Afkast analyse” og se udviklingen både i 

lukkede positioner og urealiserede positioner.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En del af disse rapporter kan man bruge som dokumentation og beregningsgrundlag i forhold til den årlige 

indberetning til Skat. Invested.dk har udarbejdet en særskilt guide til hvordan man indberetter til Skat, når 

man handler via Markets. Man kan finde den under ”Mit investeringsunivers” og ”Gratis e-bøger”, når man 

er logget ind på Invested.dk. 

  



© Udarbejdet af invested.dk og daytrader.dk. Disclaimer: Denne guide er ikke udgivet af Markets.com.              16 

 

11. Min portal 
 

Min portal fungerer som indgang til Markets, hvor man bl.a. kan vælge mellem ens konti på hhv. MarketsI 

og MarketsX. Det er også her man indsætter og hæver penge, veksler til andre valutaer. Man kan også åbne 

nye konti her under ”Tilføj en konto”. 

 

 

  

For at hæve penge 

trykkes først på de 

tre streger – tryk 

dernæst på ”Hæv” 

Klik boksen af for at få vist 

Min Portal som standard  
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12. Oprettelse af aktiehandelskonto på MarketsI 
 

Hvis man endnu ikke er oprettet som kunde hos Markets, kan man direkte oprette en aktiehandelskonto til 

MarketsI. Hvis man i forvejen er kunde hos Markets, kan man let åbne kontoen via Min Portal (tryk på Tilføj 

konto). 

 

Man kan åbne en konto hos Markets ved at trykke her. Hvis det viste sprog ikke er dansk, kan man evt. 

vælge dette ved at klikke på DA nedenfor. Hvis man direkte trykker på knappen ”Opret konto” vil man 

komme til at åbne en CFD konto på MarketsX. Denne kan man bl.a. benytte til gratis at få adgang til en 

masse interessante handelsværktøjer og live-kurser på diverse indeks og råvarer. Man behøver ikke indsætte 

penge på denne konto for at gøre brug af dette. Man får også automatisk adgang til en demokonto på 

MarketsX platformen, så man kan afprøve, hvordan CFD-handel fungerer i praksis, hvis det har interesse. 

 

For i stedet direkte at åbne en aktiehandelskonto på MarketsI, skal man først trykke på knappen ”Jeg ønsker 

at investere” og dernæst ”Opret konto”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

For direkte at åbne 

en MarketsI konto 

skal man klikke her 

Vælg DA, hvis du 

ønsker dansk sprog 

https://www.invested.dk/rt_rdr/?pid=17100
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Efter at have klikket på ”Opret konto” ovenfor skal 

man til højre for Kontotype sørge for at der står 

”Aktiehandel”. 

 

Vi anbefaler, at man i første omgang åbner en konto 

i danske kroner dels for bedre overblik, men også 

for at spare vekselomkostninger, da det typisk er 

billigere at overføre danske kroner til Markets fra 

en dansk bankkonto og først efterfølgende veksle til 

en anden valuta, hvis man gerne vil handle 

udenlandske aktier. Tryk derfor på ”Ændre” for 

vælge en anden valuta.  

 

Se næste side for valg af danske kroner som valuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man skal her angive en emailkonto, som bliver ens login, 

og en tilhørende adgangskode. 

 

 

 

 

 

Under Kontoens valuta anbefales det at vælge DKK. 

 

 

Acceptér evt. at modtage opdateringer mv.  

 

 

Til sidst klikkes på ”Opret konto”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Oprettelsen fortsætter på næste side. 
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Herefter får man adgang til ”Min Portal”, hvorfra man kan overføre penge til sin konto, oprette relevante 

valutakonti og veksle penge mellem disse. Det er også i Min Portal, at man senere kan hæve sine penge igen.  

 

Man fortsætter registreringen ved at klikke på ”Gennemfør din registrering” 

 

 

 
 

 

Herefter skal man udfylde personlige oplysninger og svare på spørgsmål omkring ens finansielle situation. 

Når der under Skatteoplysninger spørges efter TIN nummer, skal man angive sit CPR-nummer. 

 

Man skal ligeledes uploade kopi af billedlegitimation f.eks. pas eller kørekort samt f.eks. et bankkontoudtog, 

som viser ens korrekte bopælsadresse. 

 

Alle disse oplysninger er Markets forpligtet til at indhente som led i de EU-baserede regler om hvidvask og 

investorbeskyttelse på samme måde, som en bank er. 

 

 
 

 

Klik her hvis du vil åbne en Live 

Chat med Markets´ kundesupport 
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Når man har gennemført registreringen, kan man overføre penge til sin konto. Har man sin konto i DKK vil 

det hurtigste og billigste typisk være at overføre penge med visa eller mastercard i danske kroner. Gør man 

det, vil pengene typisk være tilgængelige med det samme. Bemærk, at der for de enkelte kort er 

maksimumbeløb for, hvor meget man må overføre inden for givne perioder typisk 30 dage. I visse tilfælde 

vil ens bank/Nets ikke tillade større overførsler ad gangen, hvorfor man evt. kan forsøge sig med et mindre 

beløb i stedet.  

 

Man kan også overføre penge via en almindelig bankoverførsel (Fast Wire Transfer), hvilket typisk tager 

nogle dage. Overførslen foregår med Danske Bank som mellemled, hvilket gør, at man kan overføre danske 

kroner, hvilket ens egen bank typisk ikke opkræver gebyr for. Markets opkræver ikke gebyrer for 

overførsler. 

 

Læs mere om overførsler nedenfor. 

 

Man kan på ethvert tidspunkt i processen klikke på linket ”Vi er lige her” for at åbne en live chat, hvis man 

er i tvivl om noget. 
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13. Sådan indsætter og hæver du penge til og fra Markets 
 

For danske kunder vil der typisk være to måder at overføre penge til sin Markets konto. Enten via 

betalingskort eller via bankoverførsel. Førstnævnte vil som regel få effekt med det samme, så man allerede få 

sekunder efter overførslen kan begynde at handle. Bankoverførsler kan tage fra 3 til 5 bankdage. 

Markets tilbyder også andre betalingsmuligheder i form af Paypal, Skrill samt udenlandske wire transfers fx i 

USD, EUR mv. Overfører man udenlandsk valuta bør man gøre det til en konto hos Markets i samme valuta. 

 

Det vil typisk være billigst at overføre danske kroner fra en dansk bankkonto/betalingskort til en konto i 

danske kroner hos Markets. Derfor anbefaler vi, at man altid opretter en konto i danske kroner hos Markets.  

 

Hvis man så ønsker at handle fx amerikanske aktier, bør man ligeledes oprette en valutakonto i USD, idet 

man ellers skal betale vekslingsomkostninger på 0,5% af hele det handlede beløb. Veksling mellem egne 

konti hos Markets sker derimod til den aktuelle valutaspotkurs.  

 

 

Betalingskort 

 

I forbindelse med at man foretager sin første overførsel kan det tage lidt længere tid, idet det anvendte 

betalingskort først skal godkendes af Markets. Synes man det tager for lang tid, kan man evt. åbne en Live 

Chat og høre om de vil være behjælpelige med at fremskynde registreringen af betalingen. 

 

Bemærk at navnet på betalingskortet skal være det samme, som kontoen hos Markets er oprettet i. 

 

Når ens betalingskort først er godkendt, vil overførte beløb typisk blive registeret hos Markets med det 

samme. Man skal være opmærksom på, at de fleste banker har øvre grænser for hvor stort et beløb man kan 

overføre via betalingskort. Ofte er det omkring 25.000 DKK pr. løbende måned, men det afhænger af 

korttype og udbyder. 

 

 

Bankoverførsel (Fast Bank Transfer) i DKK 

 

Det er også muligt at lave almindelige bankoverførsler. Det tager som nævnt typisk 3-5 bankdage. Ofte vil 

det ikke koste et gebyr til ens bank, idet man overfører pengene via Danske Bank. Når man i Min portal har 

valgt ”Indsæt midler” til den pågældende konto, vil man modtage nærmere instruktion om selve betalingen. 

 

Det er billigst at overføre et beløb i DKK til en konto oprettet i DKK hos Markets. Man kan som nævnt 

ovenfor efterfølgende veksle mellem sine handelskonti hos Markets til den aktuelle valutaspotkurs uden 

tillæg. 

 

 

Hævning af penge 

 

Hvis man gerne vil hæve penge fra sin konto, skal det ske ved at klikke på de tre 

små streger i højre hjørne under Min Portal. Herefter trykkes på ”Hæv”. 

 

Hvis man gerne vil hæve sine penge skal det som udgangspunkt ske på samme 

måde, som pengene i første omgang blev overført til Markets på. Dvs. tilbage via 

samme betalingskort eller samme bankkonto. Har man i mellemtiden skiftet bank, 

skal man kontakte Markets´ support. 
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14. Valutakonti og veksling mellem egne konti 
 

Hvis man ønsker at handle aktier i forskellige valutaer, bør man åbne valutakonti for de respektive valutaer, 

man ønsker at handle aktier i. Ved at gøre dette undgår man at skulle betale valutavekslingsgebyr på 0,5% 

ved både køb og salg af aktier, som handles i en anden valuta end ens konto. 

 

Oprettelse af valutakonti kan gøres enten i Min Portal under ”Invester” og ”Tilføj en konto”, jf. billedet 

nedenfor. 

 

Når man åbner en MarketsI konto bør man altid åbne en konto i DKK i første omgang også selvom man ikke 

nødvendigvis vil handle danske aktier. Den første konto angiver ens basisvaluta og alle efterfølgende 

valutakonti omregnes til denne valuta, hvilket giver et bedre overblik i forholdt til løbende resultat, 

indestående mv. 

 

Eftersom man ikke betaler vekselgebyr ved veksling mellem egne handelskonti, vil det typisk bedst kunne 

betale sig altid at overføre DKK til sin danske konto og så efterfølgende veksle til andre valutaer i Min 

Portal. 

 

Man veksler mellem forskellige valutaer ved at klikke på ”Overførsel af midler” i Min Portal. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Efter man har klikket på ”Overførsel af midler” 

vælger man beløb samt konto man ønsker at 

overføre fra (Oprindelseskonto) og konto man 

ønsker at overføre til (Destinationskonto). 

 

På billedet til højre vises en igangværende 

overførsel af 100 USD fra en konto i USD til en 

konto i DKK. 

 

Herefter klikker man på ”Overførsel” og det 

angivne beløb bliver straks vekslet til den 

aktuelle spotkurs uden tillæg. 
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15. Sådan får man de bedste priser og vilkår 
 

For nærværende tilbyder Markets, at man de første 3 måneder kan handle aktier kurtagefrit på MarketsI-

platformen. Efterfølgende tilbydes kurtagesatser og vilkår, som fremgår af Markets hjemmeside her. Disse 

kurtagesatser er ikke så attraktive, men man har heldigvis som bruger af Invested.dk mulighed for let at opnå 

noget bedre priser. 

 

Invested.dk har nemlig forhandlet sig frem til nogle noget bedre priser og vilkår, som brugerne af sitet kan få 

glæde af. Man kan således slippe for at skulle betale løbende depotomkostninger (custody fees), og så kan 

man handle til lave kurtagesatser. 

 

For at få glæde af dette skal man blot - efter man har oprettet sin konto hos Markets - udfylde en anmodning, 

som man finder her. Vi anbefaler, at man hurtigst muligt efter din kontooprettelse gør dette for bl.a. at undgå 

de løbende depotomkostninger. Når man har klikket på linket, kan man se en samlet oversigt over priser og 

vilkår. 

 

Se et uddrag af de fordelagtige priser og vilkår her: 

 

• Ingen depotomkostninger og ingen inaktivitetsgebyrer 

• Lav kurtage på danske aktier til kun 0,1% (min. 14 DKK) 

• Lav kurtage på svenske aktier til kun 0,1% (min. 20 SEK) 

• Øvrige EU-baserede aktier til kun 0,1% (min. €2) 

• Amerikanske aktier til kun 2c/aktie (min. $3) 

 

https://markets.com/da/investing/share-dealing/fees/
https://www.invested.dk/markets-tilbud
https://www.invested.dk/markets-tilbud

