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Abstract 

 

Moving average is a technical analysis method used by investors to time the buying and selling of 

stocks. Several studies of moving average have been done upon markets other than the Danish 

stock market and most of these studies conclude the method is likely to generate a positive return. 

It is uncertain, however, whether moving average will be able to generate a positive return in the 

Danish stock market, which is why this will be investigated in this thesis. 

 

Moving average is a technical analysis method used by investors to time the buying and selling of 

stocks. Several international studies have shown the moving average method is likely to generate 

a positive return; however, it is uncertain whether the same is the matter for the Danish stock 

market, which will be investigated in this thesis.  

 

To investigate the performance of moving average on the Danish stock market a performance 

evaluation has been made. This evaluation is done based on the methodological approach of 

former studies. 224 indicators are tested over a period of 15 years. The top five performing 

indicators are chosen by taking transaction costs into consideration and these indicators are tested 

in a separate period of 10 years. 

 

The thesis concludes there is no significant difference between the return of the moving average 

strategy and the return of a passive buy-and-hold strategy when taking transaction costs into 

consideration. However, the study reveals that four out of five indicators have greater risk adjusted 

return than the risk adjusted return from a passive buy-and-hold strategy. The same four indicators 

are significantly over performing compared to CAPM requirements. 

 

The performance of the moving average on the Danish stock market varies; in addition to this the 

transaction costs have a great influence on the return, particularly considering short term moving 

average indicators. 

 

Looking forward it would be interesting to investigate whether the four over performing indicators 

would result in the same positive return if the data or method is changed. 
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1 Indledning 
Teknisk analyse er en analysemetode indenfor aktieinvestering, som kan spores helt tilbage til 

slutningen af 1800-tallet (Brock et al., 1992). Analysemetoden går kort fortalt ud på at time 

investeringsbeslutninger ved at aflæse historiske kursdata på aktiemarkedet (Ibid.).  På trods af at 

metoden allerede havde sit indtog blandt aktieanalytikere for over 100 år siden, bliver metoden 

stadig brugt den dag i dag.  

 

Flere af de banker, der tilbyder online aktiehandel til deres kunder, har et omfattende udbud af 

tekniske analyseværktøjer på de handelsplatforme, der anvendes til at udføre aktiehandler. Af 

disse banker kan nævnes Saxo-Etrade Bank1 og Nordnet Bank2. Desuden findes disse 

analyseværktøjer også på Københavns Fondsbørs website3 og investeringsportalen Euroinvestor4.  

 

Dagbladet Børsen bringer et ugentligt indlæg om teknisk analyse som blandt andet indeholder 

kommentarer der vedrører den tekniske analysemetode glidende gennemsnit. Nedenstående citat 

er hentet fra indlægget, og her fremgår det at glidende gennemsnit, og herved teknisk analyse, 

stadig er en metode der anvendes og at avisen bringer markedskommentarer på baggrund heraf.  

”De glidende gennemsnit er blevet brudt på både dags- og ugeniveauet. Bruddet betyder, at der er 

blevet etableret et Dead Cross 5, hvilket indikerer, at markedet skal længere ned” (Børsen 30. 

august 2010)6. 

 

Glidende gennemsnit er blot én ud af mange forskellige analysemetoder indenfor teknisk analyse 

og er en af de mest simple analysemetoder til at forudsige aktiemarkedets udvikling (Brock et 

al.,1992). Metoden går kort fortalt ud på at købe aktier når den gennemsnitlige aktiekurs er 

stigende og sælge aktier når den gennemsnitlige aktiekurs er faldende. Med andre ord er 

hensigten med metoden at time køb og salg, således at investoren køber når markedet er i en 

stigende fase og sælger når markedet er i en faldende fase (Fifield et al., 2008).  

 

En så simpel analysemetode til at forudsige aktiemarkedets bevægelser, virker næsten for god til 

at være sand. På trods af dette, er der udarbejdet flere empiriske studier af glidende gennemsnit, 

hvor konklusionen i de fleste af studierne er, at man ved at anvende glidende gennemsnit, kan 

                                                
1 http://dk.saxobank.com 
2 www.nordnet.dk 
3 www.nasdaqomxnordic.com 
4 www.euroinvestor.dk 
5 Dead Cross betyder at der er tale om et salgssignal  
6 http://borsen.dk/ 
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opnå et afkast der er større end afkastet fra en køb-og-hold strategi7  (Brock et al.,1992; Fifield et 

al., 2008). Jeg er efter grundig research ikke blevet bekendt med, at der er udarbejdet noget 

dybdegående studie af glidende gennemsnit på det danske marked. De empiriske studier, der er 

lavet om glidende gennemsnit, er alle testet på andre markeder end det danske aktiemarked, 

eksempelvis det amerikanske marked og Emerging Markets. Af studiernes konklusioner 

fremkommer det, at der er flere faktorer man bør tage højde for, når man analyserer glidende 

gennemsnits performance8. 

 

På baggrund af ovenstående, synes jeg det kunne være relevant at udarbejde en 

performanceevaluering9 af glidende gennemsnit på det danske aktiemarked.   

 

1.1 Problemformulering 

Formålet med denne afhandling er at undersøge, hvorvidt glidende gennemsnit har nogen værdi 

som analysemetode indenfor aktieinvestering på det danske aktiemarked. Herved udarbejdes en 

performanceevaluering af analysemetoden.  I denne afhandling vil jeg besvare følgende 

spørgsmål: 

 

Hovedspørgsmål: 

Hvilken performance er det muligt at opnå med analysemetoden glidende gennemsnit på det 

danske aktiemarked?  

 

Underspørgsmål: 

1) Hvilke betingelser bør være opfyldt, for at teste analysemetoden glidende gennemsnit? 

2) I hvilken grad er det muligt at opnå et overnormalt afkast med den tekniske analysemetode 

glidende gennemsnit?  

 

 

1.2 Metode 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af den overordnede metodiske tilgang til afhandlingen. I figur 

1 på næste side er afbildet strukturen i afhandlingen. Denne afhandling tager udgangspunkt i 

udførelsen af en performanceevaluering af glidende gennemsnit på det danske marked. 

                                                
7 Defineret under afsnit 1.4 
8 Defineret under afsnit 1.4 
9 Defineret under afsnit 1.4 
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Nærværende performanceevaluering er udarbejdet på baggrund af tidligere studier af glidende af 

gennemsnit på andre markeder end det danske. Disse tidligere empiriske studier er gennemgået i 

teoriafsnittet, hvorfor det syntes naturligt at størstedelen af nærværende metode bliver 

gennemgået i dette afsnit (2.2 Metodeteori).  

Måden hvorved data til opgaven bliver indsamlet, udvalgt og på ny sammensat, beskrives i starten 

af analyseafsnittet (3.1 Datagenerering og 3.2 Metodisk tilgang). Dette skyldes dels at måden 

hvorved data er genereret, er beskrevet i studierne i afsnit 2.2.1 forinden, samt at det 

forståelsesmæssigt vil give bedre mening, at beskrive metoden, hvorved data er genereret, i 

forbindelse med genereringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

Figur 1: Strukturdiagram 
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1.3 Afgrænsning 

I de empiriske studier som denne afhandling tager udgangspunkt i, testes der også andre tekniske 

analysemetoder end glidende gennemsnit. Dog afgrænses denne afhandling til kun at omhandle 

den tekniske analysemetode glidende gennemsnit, for at materialet ikke bliver for omfattende og 

overfladisk, da der ønskes en dybdegående analyse af metoden glidende gennemsnit.  

 

Data og litteratur tilgængeligt efter september 2010, vil ikke indgå i afhandlingen. Aktier der indgår i 

aktieindekset i analyseafsnittet, begrænses til at indeholde aktier der er børsnoteret på den danske 

fondsbørs.   

 

Der vil ikke tages højde for transaktionsomkostninger ud over dem, der er direkte forbundet med 

aktiehandlen. Det har ikke været muligt at finde historiske transaktionsomkostninger til 

aktiehandlerne og derfor er de omkostninger, der var forbundet med aktiehandel ved skrivende 

stund anvendt. Omkostninger til staten som beskatning af aktieindkomst eller andre statslige 

afgifter, der måtte indgå i forbindelse med handel med værdipapirer, vil ikke inddrages i analysen.  

 

Performancenøgletallene (Sharpe ratio og Jensen’s alfa) der indgår i analysen, vil anvendes 

ukritisk og der vil ikke tages stilling til problematikken omkring de teorier, der ligger til grund for 

disse nøgletal.  

Performanceevalueringen vil udelukkende tage udgangspunkt i aktieindeks, da tidligere empiriske 

studier ligeledes har anvendt aktieindeks. Glidende gennemsnits performance på enkelte aktier vil 

derfor ikke evalueres. 

 

Litteratur 

Litteraturen til udarbejdelse af denne afhandling, bestod hovedsageligt af videnskabelige artikler. 

Litteratursøgningen til afhandlingen er sket løbende med skriveprocessen. Artiklerne jeg tilegnede 

mig, blev fundet på CBS’ artikeldatabase, samt ved kaskadesøgninger ud fra referencelisterne på 

læste artikler. Derudover er uddannelsens obligatoriske litteratur anvendt. For at få mig så bredt et 

vidensgrundlag som muligt, opstillede jeg ingen søgeafgrænsninger i databasen. Jeg forsøgte at 

benytte så nye artikler som muligt, men hvis artikler af ældre dato var relevante for min afhandling, 

blev også de inkluderet. I søgningen blev artiklerne vurderet og selekteret efter titel og dernæst 

efter abstrakt. Søgemaskinen Google Scholar10 blev også benyttet. 

                                                
10 http://scholar.google.dk/ 
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Den del af litteraturen der danner metodisk grundlag for den empiriske analyse på det danske 

aktiemarked, er videnskabelige artikler der er udgivet i troværdige journaler, såsom Journal of 

Finance, Journal of Banking and Finance, Emerging Markets Review og Applied Financial 

Economics. Mængden af ”metodelitteratur” var sparsom, hvorfor samtlig litteratur der blev fundet, 

er anvendt. Der er i nogle dele af afhandlingen anvendt mindre videnskabelig litteratur, 

eksempelvis til at belyse teorien bag teknisk analyse. Da denne del af litteraturen anses som 

mindre troværdig, er den kun anvendt begrænset.  
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1.4 Definition af nøglebegreber 

Teknisk analyse: Overordnet begreb for analysemetoder, der analyserer aktiemarkedets 

bevægelser på baggrund af historiske data. 

 

Glidende gennemsnit: Analysemetode indenfor teknisk analyse. Inden for denne metode findes 

der yderligere forskellige metoder, der betegnes som tekniske indikatorer.  

 

Lang position: En situation hvor en investor har købt aktier.  

 

Kort position: En situation hvor en investor har solgt aktier, altså short selling. 

 

Neutral position: En situation, hvor en investor har placeret investeringen uden at påtage sig en 

risiko. Dvs. på en bankkonto eller i et risikofrit aktiv 

 

Bull-marked: Et marked, der i en længere eller kortere periode, er i en stigende fase.   

 

Bear-marked: Det omvendte af et bull-marked og derfor et marked i en faldende fase.  

 

Volumen: Omsætningens størrelse af en eller flere aktier. 

 

Chartist: En investor/analytiker der anvender teknisk analyse som analysemetode 

 

Trend: Den retning prisudviklingen på en aktie eller et aktieindeks har. En trend kan vare over få 

dage til flere måneder og år.  

 

Performance: Måling af afkastet fra en investering.  

 

Performanceevaluering: Præstationsmåling af en investeringsstrategi. 

 

Køb-og-hold strategi: En passiv investeringsstrategi, hvor en investor køber og holder de samme 

aktier i hele investeringsperioden. 

 

Transaktionsomkostninger: Omkostninger der opstår i forbindelse med handel af aktier. 
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2 Teori 
Dette afsnit er delt op i henholdsvis baggrundsteori og metodeteori.  

Baggrundsteorien vil bestå af en overordnet gennemgang af teknisk analyse og hertil en grundig 

gennemgang af den tekniske analysemetode glidende gennemsnit. Til sidst vil metoden teknisk 

analyse sættes op mod teorien om det efficiente kapitalmarked. 

Metodeteorien vil bestå af en gennemgang af udvalgte empiriske studier af den tekniske 

analysemodel glidende gennemsnit. I afsnittet er der opstillet en tabel (tabel 2), der giver et 

overblik over hovedkonklusionerne i studierne. Herefter gennemgås de faktorer, som forfatterne til 

studierne mener der bør tages hensyn til, i en performanceevaluering af glidende gennemsnit. 

 

2.1 Baggrundsteori 

2.1.1 Teknisk analyse 

Teknisk analyse er en analysemetode inden for investeringsverdenen, som går ud på at finde 

tilbagevendende mønstre i finansielle data, og herved forsøge at forudsige, hvornår man bør købe 

og hvornår man bør sælge aktier, for at tjene mest muligt. Ofte bruger tekniske analytikere 

aktiecharts (aktiediagrammer) til at time køb og salg og derfor omtales de ofte som chartister 

(Bodie et al., 2002). En chartist bruger således historiske aktiedata som analysegrundlag til at 

forudsige aktiekursernes bevægelser. 

 

Dows teori 

Dows teori er opkaldt efter Charles Henry Dow11, der var en af de såkaldte chartister, som mente 

at man ved at aflæse aktiecharts kunne forudsige kursbevægelserne på aktiemarkedet. Dows teori 

menes at være en af de første teorier der omhandler teknisk analyse og grundtanken i teorien er at 

man i en tidlig fase kan spotte langsigtede trends i aktiemarkedet (Bodie et al., 2002). 

    

Ifølge Dows teori bevæger aktiemarkedet sig i trends og disse trends kan opdeles i tre 

tidsbestemte grupper: 

• Primære trends – Langsigtede bevægelser der varer fra flere måneder til år 

• Sekundære trends – Kortsigtede bevægelser, små afvigelser fra den primære trend  

• Tertiære trends – Små daglige bevægelser der er af mindre betydning   

 

                                                
11 Ud over at beskæftige sig med aktieanalyse var han stifteren af The Wall Street Journal og aktieindekset Dow Jones 
Industrial Average (Bishop, 1961). 
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Brown et al. (1998) testede Dows teorier og konkluderede at teorien kunne forudsige såkaldte bull-

markeder i 56 pct. af tilfældene og bear-markeder i 66 pct. af tilfældene og at strategien 

umiddelbart måtte betegnes som en meget succesfuld investeringsstrategi. Dows teori indebærer, 

at trends skal bekræftes af volumen, hvor glidende gennemsnit udelukkende er koncentreret om 

prisdata.  

 

Teknisk analyse har ikke til hensigt at vise om en aktie er under- eller overvurderet på baggrund af 

fundamentale faktorer12. Metoden har kun til hensigt at forudsige mønstre på baggrund af 

historiske data, og såfremt en chartist udelukkende handler ud fra teknisk analyse, bliver metoden 

mekanisk. Altså vil en chartist se bort fra alle andre økonomiske faktorer og kun stole på de 

handelssignaler, som fremkommer på baggrund af den tekniske analyse. Teknisk analyse bruges 

dog også i kombination med andre analysemetoder og kan f.eks. anvendes i kombination med 

fundamentalanalysen13 (Edwards og Magee, 2007). 

 

Ifølge Edwards og Magee har der ikke været den store udvikling indenfor teknisk analyse indenfor 

de sidste år. Der bliver dog udgivet en stor mængde ny litteratur der omhandler teknisk analyse, 

men det er blot gamle teorier fremstillet på en ny måde. Der er umiddelbart rig mulighed for at 

plotte forskellige trendlinjer på et aktiechart, men fælles for dem alle er at de er beregnet på 

baggrund af de samme data (Edwards og Magee, 2007). Indenfor teknisk analyse findes der 

forskellige teorier om hvordan markedet bevæger sig og hvilke metoder man som chartist kan 

anvende for at udnytte disse bevægelser (Bodie et al, 2002). Til hver analysemetode benytter 

chartisten bestemte regler, der fastslår købs-, og salgssignaler og når der opstår handelssignaler 

handler chartisten herefter. Der vil senere i afhandlingen være eksempler herpå. 

 

2.1.1.1 Hvor anvendes teknisk analyse? 

Som det indledningsvis blev nævnt, findes teknisk analyse blandt andet på bankernes 

handelsplatforme. I Danmark har særligt Saxo Bank14 specialiseret sig i teknisk analyse og banken 

tilbyder kunderne tekniske investeringsværktøjer til at analysere markedet. De af Saxo Banks 

kunder, der benytter disse værktøjer, bruger handelsplatformen Saxotrader. Handelsplatformen 

fungerer således, at banken kun stiller de tekniske værktøjer til rådighed, men at det er op til 

kunden selv hvorledes han/hun vil benytte dem. Kunden skal derfor selv have den fornødne viden 

                                                
12 Fundamentale faktorer kan eksempelvis være virksomhedens strategiske, ledelsesmæssige og økonomiske forhold. 
Fundamentale faktorer anvendes som led i en fundamentalanalyse (Petersen og Plenborg,  2005) 
13 Se fodnote 12 for forklaring 
14 http://dk.saxobank.com/ 



 15

om anvendelsen af de forskellige tekniske analysemetoder. Investorerne kan benytte de tekniske 

analyseværktøjer på aktiecharts enten kursdata på enten enkelte aktier eller på aktieindeks. 

Handelsplatformene kan bruges til både analyse og udførelse af handler og investorerne kan 

derfor foretage handler straks efter analysen er udført. Hos investeringsbanken Nordnet15, tilbyder 

man en handelsplatform i lighed med den fra Saxo Bank. Nordnets handelsplatform hedder 

Wintrade og fungerer efter samme princip som Saxo trader.  

 

Udover bankerne, findes der i Danmark en investeringsforening, der bruger teknisk analyse i 

kombination med fundamentalanalyse, som strategi for foreningens portefølje. 

Investeringsforeningen hedder DK Trends Invest og er noteret på Københavns Fondsbørs. På 

investeringsforeningens hjemmeside kan følgende læses: 

 

”….en målrettet brug af teknisk analyse, som ligger til grund for investeringsstrategien for DK 

Trends Invest A/S.16” 

 

Som citatet viser, er der også mere professionelle porteføljemanagere der gør brug af teknisk 

analyse og det er således ikke en metode der kun er forbeholdt investeringsbankernes kunder. 

 

Interview med Torben Rasmussen fra Dansk Aktionærforening 

For at give et praktisk indblik i brugen af teknisk analyse, er der i forbindelse med denne afhandling 

lavet et interview med kursusunderviser Torben Rasmussen (TR) som er tilknyttet Dansk 

Aktionærforening17. TR er blandt andet ansvarlig for Dansk Aktionærforenings kursus i teknisk 

analyse og har desuden et stort kendskab til analyseprogrammet Vikingen som er et 

analyseprogram, inden for teknisk analyse, der anvendes af professionelle og private investorer18. 

Interviewet er udført via mailudveksling d. 8. oktober 2010. Det mest relevante fra interviewet er 

fremført her i afhandlingen og resten er vist i bilag 1. 

 

Med hensyn til hvor udbredt teknisk analyse er blandt investorer, mener TR ikke at metoden er 

særlig udbredt. Der har i alt kun været ca. 200 deltagere på Dansk Aktionærforenings kursus om 

teknisk analyse og endvidere kun ca. 2000 faste brugere af foreningens tekniske analyseprogram 

Vikingen, hvilket ifølge TR ikke er særligt mange.  

                                                
15 www.nordnet.dk 
16 www.dktrendsinvest.dk 
17 Dansk Aktionærforening er en forbrugerpolitisk interesseorganisation. Foreningen har til formål at støtte danske 
aktionærer og pensionsopsparere (www.shareholders.dk).  
18 http://npinvestor.dk/ 
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Den største styrke ved teknisk analyse er, at den er bygget på kendsgerninger som kursdata og 

volumen, og at metoden filtrerer al støj fra, som analytikerne udsender. Citat: ”Jo mere konsensus, 

der er blandt analytikere, jo større sandsynlighed er der for, at de tager fejl”. 

 

Den største svaghed ved teknisk analyse er, at metoden ikke kan stå alene. Den bør altid 

kombineres med en fundamentalanalyse af eksempelvis nøgletal og regnskabstal således, at de 

aktier der vurderes til at være ”gode”, udvælges på baggrund heraf. Teknisk analyse anvendes 

herefter til at time investeringen. TR fremhæver at fundamentalt gode aktier ofte ikke stiger i værdi 

blot fordi aktien fremstår som undervurderet.  

 

TR mener at professionelle investorer og analytikere, som eksempelvis porteføljemanagere og 

tradere, har et ambivalent forhold til analysemetoden. Oftest benægtes det, at metoden anvendes, 

men den kommer samtidig til udtryk i markedskommentarer fra bankerne. TR fremhæver også at 

eksempelvis Formuepleje19 ligefrem håner analysemetoden, men såfremt de havde anvendt denne 

metode, havde de undgået store tab under finanskrisen. Dertil nævner TR, at analysemetoden er 

velegnet for den private investor. I blandt andet analyseprogrammer fra Saxo Bank/Etrade er der 

gode anvendelsesmuligheder. 

 

Det er vigtigt ved brugen af teknisk analyse, at investoren stoler på signalerne fra de forskellige 

analysemetoder og er konsekvent i brugen af metoden. Da der findes mange forskellige metoder, 

som kan anvendes med mange forskellige parameterværdier, er det vigtigt at investoren holder sig 

til en eller to analysemetoder med faste parameterværdier. 

 

Litteraturen indenfor teknisk analyse argumenterer ofte for, at markedet bevæger sig i trends eller 

cyklusser, altså mønstre der er forudsigelige, men der er umiddelbart ikke nogen videnskabelig 

forklaring på hvorfor teknisk analyse skulle kunne forudsige markedets bevægelser. Derudover 

virker det ulogisk, at man ved at aflæse historiske data skulle kunne forudsige, hvordan markedet 

ville bevæge sig i fremtiden, da teknisk analyse burde være selvdestruktiv. Hvis man ved at 

anvende en bestemt teknisk indikator kunne opnå et overnormalt afkast, burde markedsaktørerne 

opdage dette og som følge deraf, ville profitmuligheden forsvinde. Historiske data er som bekendt 

gratis og er i princippet tilgængeligt for alle og der burde derfor ikke være nogen barrierer for at 

anvende tekniske analysemodeller. 

                                                
19 Formuepleje er Danmarks største uafhængige formueforvalter (www.formuepleje.dk). 
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2.1.1.2 Glidende gennemsnit 

Glidende gennemsnit er en af de mere simple analysemetoder indenfor teknisk analyse som 

chartister bruger til at forudsige aktiemarkedets bevægelser. Anvendelsen af glidende gennemsnit 

som analyseinstrument går langt tilbage i historien og de første eksempler på brugen heraf findes 

umiddelbart i bogen ”Profits in the Stock Market” af H.M. Gartley fra 1935. Der fremhæves tre 

fordele for anvendelse af glidende gennemsnit som analysemetode (Gartley, 1935):  

 

1. Glidende gennemsnit fremhæver retningen af trenden 

2. Glidende gennemsnit bekræfter når en trend vender 

3. Glidende gennemsnit gør det muligt at udjævne udsving i aktiekurserne 

 

Glidende gennemsnit er en metode, der i al sin enkelhed går ud på at forudsige begyndende 

trends i aktiemarkedet ud fra simple beregninger på historisk kursinformation. Det glidende 

gennemsnit illustreres ved en graf, ”gennemsnitsgrafen”, og findes ved løbende at beregne et 

gennemsnit af de sidste x dages aktiekurs. Når det glidende gennemsnit skal beregnes den 

efterfølgende dag, bliver den første dags aktiekurs trukket fra og den nyeste lagt til. Derved viser 

kurven konstant de seneste x antal dages kursudvikling (Pring, 1997). Tabel 1 nedenfor illustrerer 

eksempelvis, hvordan man finder det glidende gennemsnit ved løbende beregninger af 

gennemsnittet for de sidste fem dages aktiekurs. Der beregnes et nyt gennemsnit hver dag, og 

derved har man hver dag et nyt gennemsnit beregnet over de seneste fem dage og herved kan 

gennemsnitsgrafen tegnes.  

 

Tabel 1: Eksempel på beregning af glidende gennemsnit over 5 dage 

Dag Aktiepris Beregning 
Gennemsnit af sidste 
fem dages aktiekurs 

1 50     

2 51     

3 49     

4 55     

5 52 (50+51+49+55+52)/5 51,4 

6 54 (51+49+55+52+54)/5 52,2 

7 45 (49+55+52+54+45)/5 51,0 

8 48 (55+52+54+45+48)/5 50,8 
Der beregnes et nyt gennemsnit hver dag på baggrund af de sidste fem dages kursdata. Det glidende 

gennemsnit er en betegnelse for rækken af enkelte gennemsnit beregnet over de sidste fem dage (Kilde: 

Egen tilvirkning). 
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Gennemsnitsgrafen illustreres på et aktiechart sammen med kursgrafen. Glidende gennemsnit kan 

enten anvendes på enkelte aktier eller på aktieindeks og i figur 2 nedenfor er det illustreret, 

hvorledes købs- og salgssignaler fra et glidende gennemsnit beregnet over 100 dage genereres på 

et aktieindeks. Grunden til at analysemetoden er simpel er, at den generer handelssignaler, hvis 

blot kursgrafen (blå graf) penetrerer gennemsnitsgrafen (rød graf). Som det er vist i figur 2, opstår 

der et salgssignal når kursgrafen fra aktieindekset gennembryder gennemsnitsgrafen ovenfra, og 

investoren vil derfor sælge aktierne i indekset. Så længe kursgrafen er under gennemsnitsgrafen 

er der tale om en nedtrend og investoren vil holde en kort position eller være ”ude” af markedet. Et 

købssignal opstår, når kursgrafen fra aktieindekset bryder op gennem gennemsnitsgrafen nedefra 

og investoren vil derfor købe aktierne i indekset. Så længe kursgrafen er over gennemsnitsgrafen 

er der tale om en optrend og investoren vil holde en lang position (Sullivan et al., 1999). 

 

Figur 2: Aktiechart, købs- og salgssignaler ud fra trends på aktiemarkedet 

 
Blå graf illustrerer kursudviklingen fra OMXC20-indekset. Rød graf illustrerer det glidende gennemsnit 

beregnet over 100 dage (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Hver gang kursgrafen gennembryder gennemsnitsgrafen anses det for, at den igangværende trend 

er brudt, og der er tale om begyndelsen på en ny trend der handles efter (Fifield et al., 2008). 

Såfremt glidende gennemsnit generer et købssignal, er dette købssignal opstået som følge af, at 

kursen allerede er steget. En investor der handler ud fra dette signal køber fordi aktien er steget og 

med en forventning om, at den vil stige yderligere i værdi. Hensigten er at en trend fortsætter i en 

tilstrækkelig lang periode til at investoren når at ”tjene” på trenden.  
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I ovenstående aktiechart er der kun anvendt én gennemsnitsgraf til at generere handelssignaler, 

men der kan også anvendes to grafer. Hvis man anvender to gennemsnitsgrafer, frem for én 

gennemsnitsgraf og en kursgraf, beregnes der et kort og et længere glidende gennemsnit (Brock et 

al., 1992). Hvis der anvendes to gennemsnitsgrafer ignoreres kursgrafens bevægelser. Den ”nye” 

gennemsnitsgraf vil afspejle en mere ”blød” og ”jævn” kursgraf. Hver gang grafen for det korte 

glidende gennemsnit, penetrerer grafen for det ”lange” glidende gennemsnit, genereres der 

handelssignaler. Igen vil der være tale om en optrend, når grafen for det korte glidende 

gennemsnit bryder op igennem grafen for det lange glidende gennemsnit nedefra, og omvendt 

med nedtrend. Ideen med at beregne endnu et glidende gennemsnit i stedet for at bruge 

kursgrafen, begrundes med at små udsving i kursudviklingen elimineres, og derved mindskes 

handelssignalerne og dermed transaktionsomkostningerne (Sullivan et al., 1999).  

 

Glidende gennemsnit kan kombineres på mange måder og der findes ikke et eksakt tal for hvor 

mange forskellige metoder (indikatorer) der findes eller en opskrift på hvorledes disse indikatorer 

bør sammensættes. Ud af de mange kombinationsmuligheder, vil investorer højest sandsynligt 

gøre brug af de indikatorer der historisk performer bedst, og ”dårlige” indikatorer vil blive ”glemt” 

(Sullivan et al., 1999).  

 

En investor der anvender kombinationer af korte glidende gennemsnit vil have en kort 

investeringshorisont og en investor der anvender kombinationer af lange glidende gennemsnit vil 

have en lang investeringshorisont (Fifield et al., 2008). Der findes dog ingen præcis definition på et 

kort glidende gennemsnit og et langt glidende gennemsnit. Antallet af handelssignaler reduceres jo 

flere dage det glidende gennemsnit beregnes over. Derfor udløser det korte glidende gennemsnit 

langt flere signaler end det lange glidende gennemsnit, og transaktionsomkostningerne kan 

således være betydeligt større ved anvendelse af korte glidende gennemsnit (Sullivan et al., 1999).  

 

VMA og FMA 

Den metode der er beskrevet i ovenstående betegnes i flere af artiklerne som Variable Length 

Moving Average (VMA). Metoderne Variable Length Moving Average (VMA) og Fixed Length 

Moving Average (FMA) er testet i de fleste af de empiriske studier som gennemgås i afsnit 2.2.1. 

Metoden FMA er efter samme princip som VMA. Forskellen består i, at når der foretages en 

handel, holdes positionen i et på forhånd bestemt antal dage, hvorefter handlen lukkes. I blandt 

andet studiet af Brock et al. (1992) er denne periode på forhånd fastsat til 10 dage, således at hvis 

der opstår et købssignal, vil investoren købe og sælge igen efter 10 dage, uanset andre 

handelssignaler. Når investoren foretager en handel, ignoreres alle andre handelssignaler i 10 



 

dage hvorefter positionen neutraliseres og investoren er ude af markedet. 

først igen når et nyt handelssignal opstår. Hvis der investeres efter denne metode forventes det at 

afkastet kun vil være positivt i få dage efter handelssignalet er indtruffet. 

 

Glidende gennemsnit kombineret med 

Det glidende gennemsnit kan kombineres med et såkaldt ”bånd”

bliver ”tykkere”. Dette bånd fastsættes på en given procentdel, og det er først når 

gennembryder øvre eller nedre del af 

båndet er at minimere handelssignalerne, da de handelssignaler der opstår når 

gennemsnitsgrafen ligger tæt op ad hinanden filtreres fra. 

eksempelvis være mere end 5 % større end 

% lavere end gennemsnitsgrafen for at generere et salgssignal

indenfor båndet, vil signalet være neutralt 

risikofrie aktiv. De tre forskellige signaler er illustreret

 

Figur 3: Eksempel på glidende gennemsnit
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Argumentationen for at inkludere et bånd ved anvendelsen af glidende gennemsnit, er at man 

forsøger at reducere fejlsignaler, de såkaldte ”whiplash”20. Disse whiplash opstår når markedet 

bevæger sig sidelæns og der ikke er en trend i markedet. I disse perioder ligger de glidende 

gennemsnit meget tæt og skaber derfor mange og falske handelssignaler. Dertil reduceres 

transaktionsomkostningerne ved brugen af et bånd, da antallet af handelssignaler mindskes 

(Fifield et al., 2008).  

 

Andre tekniske analysemetoder 

Det glidende gennemsnit er blot én af mange metoder indenfor tekniske analyse, som investorer 

benytter til at forudsige aktiemarkedets bevægelser. Der findes mange andre tekniske 

analysemetoder, som hver især beregnes forskelligt og som kan minde om metoden eller benytte 

metoden glidende gennemsnit, men som er mere komplicerede at beregne. Eksempler herpå er 

bl.a. Moving Average Convergens/Divergens” (MACD). Denne metode består af tre glidende 

gennemsnit der kombineres til to linjer på et aktiecharts. Dertil kan nævnes metoden ”Bollinger 

Bands”, der er en kombination af standardafvigelsen og glidende gennemsnit. Ydermere kan 

nævnes ”Average Directional Movement Index” (ADX), der ligeledes er en metode til at spotte 

trends i markedet på baggrund af gennemsnitlige aktiekurser, men i stedet for lukkekurser, indgår 

dagens højeste og laveste kurs og dette skulle herved vise styrken mellem købere og sælgere 

(Edwards og Magee, 2007). På trods af at disse tekniske analysemodeller benytter de samme 

historiske kursdata som glidende gennemsnit, viser de forskellige handelssignaler ud fra deres 

beregningsgrundlag. Der er umiddelbart ikke lavet nogle empiriske studier af disse mere 

avancerede metoder indenfor teknisk analyse, hvilket igen er medvirkende til at jeg vælger at teste 

glidende gennemsnit. 

 

At anvende historiske kursdata til at forudsige markedets bevægelser strider mod grundtanken i 

teorien om det efficiente marked, der er den mest dominerende finansielle teori i den akademiske 

verden. Derfor vil denne teori i det følgende beskrives i forhold til teknisk analyse.  

 

2.1.2 Teknisk analyse set i forhold til den efficiente markedshypotese  

Da teknisk analyse står i skarp kontrast til den mest dominerende teori inden for den finansielle 

verden, den efficiente markedshypotese, vil denne teori kort blive gennemgået og herefter vil 

begge grundtanker diskuteres.  

 

                                                
20 En betegnelse for et marked der ikke er inde i en klar trend og derfor ikke har nogen bestemt retning (Fifield et al., 
(2008) 
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Den efficiente markedshypotese 

Den efficiente markedshypotese (EMH) har siden 1960’erne været den dominerende finansielle 

teori i den akademiske verden (Elton et al., 2007). Teorien om EMH blev første gang nævnt af den 

amerikanske økonom Eugene Fama i 1965.   

 

EMH beskrives som en teori hvor al information, på alle tidspunkter afspejles i aktivernes priser. 

Fama argumenterer for at prisændringerne fra dag til dag er uafhængige og derfor i 

overensstemmelse med at markedet er efficient (Fama, 1965). Fama definerer markedsefficiens 

som følgende: ”…a situation where successive price changes are independent is consistent with 

the existence of an "efficient" market for securities, that is, a market where, given the available 

information, actual prices at every point in time represent very good estimates of intrinsic values” 

(Ibid.). 

 

Såfremt et aktiemarked er efficient, skulle det afspejle al tilgængelig information og svare til 

aktivernes sande værdi. I forlængelse af den ovenstående definition, tales der om tre forskellige 

niveauer af et efficient marked. De tre niveauer af efficiens er som følgende (Bodie et al., 2002): 

• Svag form  

• Semi-stærk form  

• Stærk form  

 

Den svage form er den mindst restriktive form for markedsefficiens og hvis markedet er efficient i 

den svage form, forudsættes det at alt historisk data er uden nogen informationsværdi. Det vil ikke 

være muligt at benytte nogen form for historiske data til at forudsige noget om fremtiden og teknisk 

analyse vil, under den svage form for markedsefficiens, være nytteløs (Bodie et al., 2002). 

Teknisk analyse er interessant i forhold til teorien, da analysemetoden klart strider mod 

grundtanken i EMH. Ifølge teorien kan historiske finansielle data ikke benyttes til at forudsige 

fremtidens udvikling i markedet. Aktiemarkedets priser skulle følge en random walk og der skulle 

ikke være forudsigelige mønstre i aktiekursernes udvikling. Fama beskriver random walk på 

følgende måde:”By contrast the theory of random walks says that the future path of the price level 

of a security is no more predictable than the path of a series of cumulated random numbers” 

(Fama, 1965). 

 

I Fama (1970) hævdes det, at der er stærke beviser for, at markedet er efficient i den svage form. 

Det vil derfor ikke være muligt ved hjælp af tekniske analysemetoder, at skabe et bedre afkast end 

en køb-og-hold strategi. Såfremt det er muligt at skabe et bedre afkast (overnormalt afkast) end 
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ved en køb-og-hold strategi, vil markedet ikke være efficient i den svage form. En investor, der 

bruger teknisk analyse til at time købs- og salgssignaler, mener derfor ikke, at markedet er efficient 

i den svage form. 

 

Kritik af teknisk analyse 

Ud over at teknisk analyse strider mod den svageste form for markedsefficiens, kritiseres teknisk 

analyse ofte af professionelle analytikere og investorer. På trods af at analysemetoden anvendes 

af nogle investorer, er der alligevel delte meninger om metoden skulle have nogen værdi til 

aktieanalyse. De følgende tre citater giver et indtryk af hvordan analysemetoden opfattes af 

modstandere af metoden: 

 

“Obviously, I am biased against the chartist. This is not only a personal predilection, but a 

professional one as well. Technical analysis is anathema to the academic world. We love to pick 

on it. Our bullying tactics are prompted by two considerations: (1) the method is patently false; and 

(2) it's easy to pick on. And while it may seem a bit unfair to pick on such a sorry target, just 

remember: it is your money we are trying to save” (Malkiel, 1981).  

 

”Det forekommer eksempelvis useriøst at anbefale en investering i et selskab ved blot at se på den 

historiske kursudvikling. Det er eksempelvis hvad der sker når teknisk analyse benyttes som 

investeringsredskab” (Petersen og Plenborg, 2005).  

 

”De fleste tilhængere af teknisk analyse vil påstå, at de rammer rigtigt langt mere end 51 % af 

tiden, men de eneste, der er blevet rige af teknisk analyse, er dem, der har skrevet bøger om det” 

(Møller, 2006). 

 

Om det sidste udsagn holder i den virkelige verden skal være usagt, men påstanden om at der er 

gode profitmuligheder i at udgive litteratur mm. om analysemetoden, kan ikke afvises. Ser man på 

bankernes handelsplatforme, der tidligere er omtalt, kan det tænkes at være en form for salgstrick 

med henblik på at kapre nye kunder. Nogle af metoderne forholdsvis simple og det kræver ikke 

meget erfaring for nybegyndere indenfor aktieinvestering at praktisere disse simple teorier. De 

simple analysemetoder kan muligvis være en faldgrube for uerfarne investorer, der i håb om at 

blive rige på kort tid, kaster sig ud i aktiemarkedet.  

 

Det er nemt at fremstille analysemetoden som enten brugbar eller ubrugelig til at forudsige trends i 

aktiemarkedet, alt efter hvad hensigten er med budskabet. Ser man eksempelvis på glidende 



 24

gennemsnit, kan denne tekniske analysemetode både fremstå som et yderst brugbart 

analyseværktøj eller det omvendte, når man eksempelvis ser på samme aktieindeks, men i to 

forskellige perioder. Denne problematik kaldes data snooping og beskrives yderligere i afsnit 2.2.2. 

 

Kritik af EMH 

Fama’s teori om det efficiente marked har været udsat for en del kritik i årenes løb. Der er lavet et 

større antal test af markedsefficiens og der vil her fremhæves nogle få, som ikke støtter teorien om 

det efficiente marked.  

 

Der er blandt andet udarbejdet empiriske test af tidsbestemte mønstre i aktieafkast. Gibbons og 

Hess (1981) har undersøgt aktieafkast på børsen i New York og de fandt ud af, at aktieafkast på 

mandage årligt var negative, hvorimod afkast på onsdage og fredage var positive. Harris (1986) 

undersøgte ligeledes de ugentlige afkast og bekræftede de negative afkast på mandage. Han fandt 

dog yderligere ud af, at de negative afkast på mandage skete indenfor de første 45 minutter af 

børsens åbningstid, hvorefter aktiernes afkast lignede afkastene fra andre dage på ugen. Desuden 

er der fundet andre såkaldt kalendereffekter som eksempelvis januareffekten der henviser til at 

afkast fra aktier i januar er højere end afkast i andre af årets måneder (Elton et al., 2007). Dertil er 

der fundet andre mønstre i aktieafkast end de tidsbestemte mønstre. Blandt andet har Jegadeesh 

og Titman (1993) fundet ud af, at man ved at følge en ”momentum-strategi” kan opnå et 

overnormalt afkast. En momentum-strategi indebærer, at en investor køber aktier med god 

historisk performance og sælger aktier med dårlig historisk performance og investoren skulle 

derved opnå et overnormalt afkast. 

 

Eksemplerne viser, at der i perioder opstår og fremkommer anormaliteter i aktiemarkedet. 

Historiske informationer kan, i nogle tilfælde, være brugbar information til at forudsige 

aktiemarkedets bevægelser. Aktiemarkedets bevægelser kan derfor ikke altid forklares ud fra 

traditionel finansiel teori. Robert Shiller er en af kritikerne af EMH og er samtidig en af fortalerne for 

at menneskelig adfærd i højere grad præger de finansielle markeder. Shiller hævder, at forskning 

indenfor behavioral finance har ført til en dybere forståelse af de finansielle markeder (Shiller, 

2003). Shiller (2003) argumenterer for, at investorers tro på den efficiente markedshypotese kan 

føre til forkerte fortolkninger af hændelser på aktiemarkedet og ligefrem være skyld i, at der opstår 

anormaliteter, som eksempelvis, kan være bobler i aktiemarkedet (Ibid.).  

 

Ifølge EMH er der ikke nogen metode, der kan forøge en investors investering ved at analysere 

markedet. Det vil i et efficient marked ganske enkelt ikke være muligt at opnå profit, der er større 
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end afkastet fra en køb-og-hold strategi. På trods af dette, prøver alverdens analytikere at finde 

gunstige investeringsmuligheder i aktiemarkedet ved at anvende aktive investeringsstrategier, 

såsom teknisk analyse. Der et omfattende udbud af analysemetoder og investeringsanbefalinger, 

der har til hensigt at optimere investorernes afkast. Hvis aktiemarkedet var efficient ville sådanne 

investeringsværktøjer være spild af ressourcer.  

 

2.2 Metodeteori  

Der er, så vidt det vides, ikke lavet nogen empiriske studier af glidende gennemsnit på det danske 

aktiemarked, og afsnittet omhandler derfor udelukkende evalueringer af glidende gennemsnit på 

udenlandske aktiemarkeder. Med denne gennemgang ønskes det at belyse, hvorvidt glidende 

gennemsnit er i stand til at forudsige aktieafkast på andre markeder end det danske, samt hvilke 

faktorer der bør tages hensyn til ved test af glidende gennemsnits performance.  

 

2.2.1 Gennemgang af empiriske studier af glidende gennemsnit  

Empiriske test på det amerikanske aktiemarked 

I studiet af Brock et al. (1992) testes der 20 forskellige tekniske indikatorer indenfor glidende 

gennemsnit. Data til testen er daglige kursdata fra det amerikanske aktieindeks Dow Jones 

Industrial Average (DJIA) over en periode på ca. 90 år. Alle de indikatorer der testes, skaber et 

positivt afkast og flere af disse viser et signifikant bedre afkast end det en passiv køb-og-hold 

strategi ville have givet. Dertil er den 90 år lange periode opdelt i fire forskellige delperioder for at 

teste, om resultatet er robust i hver enkelt periode, hvilket det er.  

 

Sullivan et al. (1999) tager udgangspunkt i studiet af Brock et al. (1992), da deres studie 

omhandler det samme amerikanske indeks DJIA og ydermere tester nogle af de samme 

indikatorer. Sullivan et al. (1999) forlænger analyseperioden med 10 år således testperioden er 

100 år, og i deres studie, inkluderes 2.049 forskellige indikatorer indenfor glidende gennemsnit og 

er derfor til dato den mest omfattende analyse af glidende gennemsnit. I studiet sammenlignes 

afkastet fra glidende gennemsnit med afkastet fra en køb-og-hold strategi, men dertil anvendes 

performancenøgletallet Sharpe ratio, der viser det risikojusterede afkast21. Formlen anvendes til at 

sammenligne Sharpe ratio fra glidende gennemsnit med Sharpe ratio fra en køb-og-hold strategi. 

Formlen viser en reward to volatility22, altså om investoren bliver belønnet for den risiko der er 

påtaget i den givne investering.  

                                                
21 se afsnit 2.2.2 for yderligere forklaring 
22 se afsnit 2.2.2 for yderligere forklaring 
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I studiet af Brock et al. (1992) forsøges det at reducere data snooping23 ved følgende tre faktorer: 

• Beretning om resultater fra alle indikatorer der testes 

• Anvendelse af en lang analyseperiode 

• Kontrol af indikatorernes performance i flere uafhængige delperioder  

 

I studiet af Sullivan et al (1999) imødekommes problemet med data snooping ved at udarbejde en 

out-of-sample test. Dette indebærer at den indikator, der historisk har genereret det bedste afkast i 

de første 90 år af analyseperioden (in-sample perioden) udvælges og testes igen i en ny 10 årig 

periode (out-of-sample periode). Derved undersøges det om den indikator, der har genereret det 

bedste afkast, i en periode, også performer optimalt i en ny periode eller om indikatoren er 

dataafhængig. På den måde forsøges det at undgå en overtilpasning af datasættet. I studiet viser 

det sig, at den indikator der historisk performer bedst i første del af analyseperioden, performer 

dårligt i sidste del af perioden. Resultatet fra den første del af analyseperioden er derfor ikke 

holdbart.  

 

I de to ovenstående empiriske analyser på det amerikanske aktiemarked er der ikke taget højde for 

transaktionsomkostninger24 og det nævnes at resultatet af analyserne kan ændres betydeligt, 

såfremt der tages højde for dette. I studierne er den risikofri rente inddraget til at beregne afkastet 

fra en neutral position25. 

 

Empirisk test af det britiske aktiemarked 

Studiet af Hudson et al. (1996) tester tekniske indikatorer på det britiske aktiemarked. Der testes 

på aktieindekset Finansiel Times Industrial Ordinary Index (FT30) og analyseperioden er 59 år. 

Analysen omfatter 10 forskellige tekniske indikatorer indenfor glidende gennemsnit. Disse 

indikatorer er alle indikatorer der også benyttes i studiet af Brock et al. (1992). I studiet af Hudson 

et al., (1996) konkluderes det, at glidende gennemsnit kun viser en signifikant performance på det 

britiske aktiemarked forudsat, at der benyttes lange analyseperioder på 15-20 år. Ydermere 

undersøges det om transaktionsomkostninger har indflydelse på resultatet og det viser sig at 

glidende gennemsnit ikke har nogen værdi som analysemetode såfremt transaktionsomkostninger 

inddrages.  

 

 

                                                
23 se afsnit 2.2.2 for yderligere forklaring 
24 Se afsnit 2.2.2 for yderligere forklaring 
25 Se afsnit 2.2.2 for yderligere forklaring 
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Empiriske test af Emerging Markets 

I studiet af Chang et al. (2004) analyseres glidende gennemsnits performance på 11 forskellige 

Emerging Markets og på det amerikanske og japanske marked. I dette studie tages der 

udgangspunkt i fem indikatorer, der alle ligeledes blev testet af Brock et al. (1992). Der testes i to 

delperioder, der repræsenterer henholdsvis bear- og bull-markeder. Der argumenteres for at 

risikoen for data snooping er reduceret ved at vælge en lang testperiode på 13 år. Det konkluderes 

i analysen, at hvis transaktionsomkostninger indberegnes er der kun få indikatorer, der giver et 

signifikant bedre afkast end en køb-og-hold strategi ville. 

 

Det nyeste studie, der gennemgås i denne afhandling, er lavet af Fifield et al. (2008). Studiet tester 

glidende gennemsnit på 15 Emerging Markets og på det britiske, amerikanske og japanske 

marked. Der testes 36 forskellige kombinationer af indikatorer indenfor glidende gennemsnit og 

testperioden er på 15 år (1989-2003). Det konkluderes, at det er muligt at opnå betydelig afkast 

med glidende gennemsnit på Emerging markets, også selvom der tages højde for 

transaktionsomkostninger. Derimod har glidende gennemsnit ingen betydelig værdi på det britiske, 

amerikanske og japanske marked. 

 

Resume  

I tabel 2 nedenfor vises en oversigt over de vigtigste hovedkonklusioner fra de forskellige 

empiriske studier der omhandler glidende gennemsnit. Som det ses af ovenstående gennemgang, 

er resultaterne af glidende gennemsnit som analyseværktøj meget forskellige. I fire ud af fem af 

studierne er der stor støtte til, at metoden kan forudsige aktiemarkedernes udvikling, men i 

studierne af Hudson et al. (1996) og Chang et al. (2004), hvor der er taget højde for 

transaktionsomkostninger, viser det sig at glidende gennemsnit performer dårligt. Dog viser det 

nyeste studie af Fifield et al. (2008), at selvom der tages højde for transaktionsomkostninger, 

performer glidende gennemsnit bedre end en køb-og-hold strategi, i hvert fald på Emerging 

markets. I studierne af Brock et al. (1992) og Sullivan et al. (1999) er den risikofri rente inddraget. I 

en evaluering af de forskellige indikatorer indenfor glidende gennemsnit, nævnes det at det er 

vigtigt at forsøge at reducere data snooping.  
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Tabel 2: Oversigt over de fem empiriske studier af glidende gennemsnit 

Forfattere År Marked Aktiedata Testperiode 

 

Kombinationer 

af glidende 

gennemsnit 

Hovedkonklusion 

Brock et 

al. 
1992 USA DJIA 1897-1986 20 

Glidende gennemsnit kan 

forudsige aktieafkast 

Hudson 

et al. 
1996 

UK 

 
FT30 1935-1994 10 

Glidende gennemsnit kan 

forudsige aktieafkast, men 

ikke når der tages højde for 

transaktions-omkostninger 

 

Sullivan 

et al. 
1999 USA DJIA 1897-1996 2.049 

Glidende gennemsnit kan 

ikke forudsige aktieafkast 

 

Chang et 

al. 
2004 

Emerging markets: 

Argentina, Brasilien, Chile, 

Indien, Indonesien, 

Malaysia, Mexico, 

Filippinerne, Sydkorea, 

Taiwan, Thailand. 

Udviklede markeder: 

Japan, USA 

MSCI 1991-2004 5 

Glidende gennemsnit kan 

forudsige aktieafkast, men 

ikke når der tages højde for 

transaktions-omkostninger 

 

Fifield et 

al. 
2008 

Emerging markets: 

Argentina, Chile, Hong 

Kong, Indien, Indonesien, 

Korea, Malaysia, Mexico, 

Filippinerne, Sydafrika, Sri 

Lanka, Taiwan, Thailand, 

Tyrkiet, Zimbabwe. 

Udviklede markeder: 

Japan, UK, USA 

Datastream26 1989-2003 36 

Glidende gennemsnit udviser 

god performance på 

Emerging Markets, selvom 

der tages højde for 

transaktions-omkostninger 

 

 (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

 

2.2.2 Relevante faktorer der bør tages højde for i en performanceevaluering 

Transaktionsomkostninger 

Transaktionsomkostninger kan omfatte flere forskellige typer af omkostninger, men overordnet set 

kan transaktionsomkostninger deles op i tre grupper. Som det første er der kurtagen, der er den 

direkte omkostning, som er forbundet med at købe og sælge aktier. Kurtagen er det ”gebyr” 

                                                
26 Lukkekurser fra 15 Emerging Markets-aktieindeks er hentet fra Datastream.  
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banken opkræver for at udføre handlen. Dertil er der de omkostninger, der opstår som følge af 

forskellen mellem ”bud” og ”udbud” på aktiekursen, det såkaldte ”bid-ask-spread”. Det er en 

omkostning, der opstår, hvis en investor der køber en given aktie og øjeblikkeligt efterfølgende 

sælger den igen, vil påtage sig. Årsagen er, at der altid vil være en forskel mellem bud og udbud 

på aktier, der handles på børsen. Den pris en investor kan købe en aktie til, vil altid være højere 

end den pris som aktien, på samme tidspunkt, kan sælges til. Spreadet kan være betydeligt på 

mindre likvide aktier. Den tredje betydelige form for omkostning indenfor aktiehandel, opstår pga. 

den påvirkning meget store handler har på aktiekursen. Hvis der købes (sælges) et stort antal 

aktier kan dette forøge (reducere) prisen på aktien, mens mindre handler som regel vil kunne 

udføres til bud og udbudsprisen (Elton et al., 2007). 

 

Kurtagen, som er direkte forbundet med aktiehandlen, er den mest synlige omkostning og kan 

direkte måles når der handles med aktier. De to andre typer af omkostninger er mere vanskelige at 

opgøre. Som følge af en forøget konkurrence blandt banker er kurtagen på handel med danske 

aktier, for private investorer faldet kraftigt de seneste år og er derfor blevet af langt mindre 

betydning (Dansk aktionærforening, 2009). Jeg vurderer dog at det stadig vil være relevant at 

inddrage transaktionsomkostninger i analysen. 

 

I alle de tidligere studier af glidende gennemsnit der indgår i denne afhandling nævnes det, at 

transaktionsomkostningerne kan have afgørende betydning, når der investeres efter tekniske 

analysemetoder. Der vil derfor i denne afhandling tages højde for transaktionsomkostninger og det 

vil belyses i hvilken udstrækning disse påvirker afkastet fra de tekniske indikatorer. I denne 

afhandling vil der udelukkende tages højde for den først nævnte handelsomkostningstype, der er 

direkte forbundet med køb og salg af aktier altså kurtagen. Begrundelsen for ikke at inddrage 

andre omkostningstyper er, at de er vanskelige at estimere, da disse som før nævnt, påvirkes af 

forskellige faktorer.  

 

Risikofri rente 

Ud over at udvælge aktiedata vil det være nødvendigt, at bestemme et risikofrit aktiv, der vil indgå i 

beregningen af afkastet når investoren har en neutral position, jf. studiet af Sullivan et al. (1999). 

Det risikofrie aktiv er, teoretisk set det, en investor frit kan låne og placere overskydende likviditet 

til, men er i praksis ikke så ligetil at definere. Et aktiv som investorer frit kan låne og placere til, 

uden nogen form for risiko, er egentligt kun muligt teoretisk, da der i praksis altid vil være en risiko 

ved at investere. Ofte betragter man statsobligationer som et risikofrit aktiv, da landenes stater 

anses, som noget af det mest sikre man kan udlåne til. Dog vil en statsobligation have en lang 
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løbetid på flere år, og vil derfor ikke være optimal at anvende som risikofrit aktiv over en kort 

investeringshorisont, som er tilfældet i nærværende analyse. Jeg vurderer, at den rente der bedst 

svarer til en risikofri investering i nærværende afhandling er CIBOR-satsen. CIBOR er en såkaldt 

referencerente, der viser renten på interbankmarkedet i Danmark. Renten viser, hvad banker 

usikret kan låne til hos andre banker og beregnes på daglig basis. Beregningen af CIBOR 

foretages via en gennemsnitsbetragtning (Nationalbanken, 2010)27. 

 

Data snooping 

Data snooping kan forekomme, når finansielle data analyseres med fokus på at finde en model, 

der kan forudsige aktiemarkedets bevægelser. I forsøget på at finde en succesfuld 

investeringsstrategi, kan investorer, hvis de ikke er opmærksomme på det, risikere at overtilpasse 

data således, at analysemodellen fremstår bedre end den reelt er (Sullivan et al.,1999).  

Nedenstående figur 4 og figur 5 er et eksempel herpå. Eksemplet fremstår muligvis lidt ekstremt, 

men illustrerer hvordan den samme tekniske indikator, med samme længde og på det samme 

aktieindeks kan vise to vidt forskellige resultater afhængig af, hvilken periode man analyserer. 

 

Figur 4: OMXC20-indekset med et glidende gennemsnit på 100 dage (okt. 2005-apr. 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
27  www.nationalbanken.dk 
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Figur 5: OMXC20-indekset med et glidende gennemsnit på 100 dage (maj – nov. 2007) 

 
Både figur 4 og 5 illustrerer daglige kursdata fra aktieindekset OMXC20 (blå graf), samt det glidende 

gennemsnit beregnet over 100 dage (rød graf). Begge figurer illustrerer en periode på 120 dage. Der opstår 

et handelssignal hver gang kursgrafen (blå graf) penetrerer gennemsnitsgrafen (rød graf)(Kilde: Egen 

tilvirkning). 

 

Figur 4viser et eksempel på at indikatoren GG100 i starten af en analyseperiode opfanger et 

købssignal i starten af en optrend. Indekskursen stiger i den følgende periode og indikatoren vil 

umiddelbart give et positivt afkast. På figur 5 ses det derimod at indikatoren GG100 fungerer 

mindre godt til at forudsige aktiebevægelserne. I denne periode udgiver indikatoren (ca.) 11 

handelssignaler og opfanger ikke en egentligt trend. Havde en investor handlet efter indikatoren 

GG100, i perioden vist på figur 5, havde der umiddelbart været flere ”dårlige” signaler med 

dårligere afkast til følge, samt flere handler, hvilket ville medføre flere transaktionsomkostninger. 

  

Et andet eksempel på, hvor nemt der kan opstå misvisende resultater ved anvendelse af glidende 

gennemsnit er, hvis man eksempelvis vælger samme dataserie, men anvender to forskellige 

indikatorer. I figur 6 er indikatoren GG20 (glidende gennemsnit beregnet over 20 dage) illustreret 

og denne indikator ville give mange flere signaler end GG100 (glidende gennemsnit beregnet over 

100 dage) og afkastet ved at følge hver af disse indikatorer ville derfor ende med at være vidt 

forskelligt.  
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Figur 6: OMXC20-indekset med et glidende gennemsnit på 20 dage (okt. 2005-apr. 2006) 

 
Daglige kursdata fra aktieindekset OMXC20 (blå graf), samt det glidende gennemsnit beregnet over 20 dage 

(rød graf). Figuren illustrerer en periode på 120 dage (samme periode som i figur 4). Der opstår et 

handelssignal hver gang kursgrafen (blå graf) penetrerer gennemsnitsgrafen (rød graf)(Kilde: Egen 

tilvirkning). 

 

Aktieindeks 

Samtlige empiriske studier af den tekniske analysemodel glidende gennemsnit er udført på 

aktieindeks. Aktierne som indeksene består af, udskiftes typisk med jævne mellemrum. Det kan 

eksempelvis nævnes at det amerikanske indeks DJIA, som er datagrundlaget i studiet af Brock et 

al. (1992) og Sullivan et al. (1999), er ændret flere gange gennem analyseperioden på henholdsvis 

90 og 100 år (Beneish og Gardner, 1995). Fra analyseperiodens start i 1897 består indekset kun af 

20 aktier hvorimod, der fra år 1928 er 30 aktier. Desuden er der i indekset i perioden 1929 til 1987 

foretaget udskiftning af aktier i alt 37 gange. Derudover er selve beregningen af indekset ændret i 

analyseperioden (Ibid.). Datagrundlaget i de to analyser er derfor ændret betydeligt i 

analyseperioden og vil alt andet lige kunne påvirke validiteten i analysen. 

 

I nærværende performanceevaluering af glidende gennemsnit på det danske aktiemarked, vil der 

tages højde for de faktorer der er opsummeret i dette afsnit (2.2.2). 
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3 Empirisk analyse af glidende gennemsnit på det danske 

aktiemarked 
Dette afsnit vil omhandle selve performanceevalueringen af glidende gennemsnit på det danske 

aktiemarked. Indledningsvis vil det danske aktiemarked kort beskrives og derefter vil de data der 

skal indgå i performanceevalueringen udvælges. Efterfølgende vil beskrives hvilken metodisk 

tilgang der er anvendt i evalueringen og til sidst vil glidende gennemsnits performance beregnes 

og resultaterne diskuteres.  

 

Det danske aktiemarked  

Alle danske børsnoterede aktier er noteret på Københavns Fondsbørs. Københavns Fondsbørs 

har siden 2005 været ejet af NASDAQ OMX Group inc. (NASDAQ, 2010)28. Det danske 

aktiemarked skiller sig ud i forhold til andre markeder, da der dels er noteret relativt mange 

selskaber (201) på fondsbørsen, set i forhold til landets størrelse og da en forholdsvis stor del af de 

danske selskaber er fondsejede29 (Thomson og Rose, 2004). Dog må det danske marked stadig 

betegnes som meget lille i forhold til andre markeder. Eksempelvis har Tyskland 4.743 

børsnoterede aktier  (NASDAQ, 2010)30.  

 

De børsnoterede aktier kan opstilles i aktieindeks og kan opdeles i tre grupper ud fra aktiernes 

markedsværdi. De tre grupper betegnes smallcap, midcap og largecap, hvor smallcap er et indeks 

over små aktier og largecap er et indeks over de største aktier. De børsnoterede aktier kan også 

opdeles i aktieindeks ud fra aktiernes omsætning. Et af de mest omtalte danske aktieindeks er 

OMXC20-indekset, der består af de 20 mest omsatte børsnoterede aktier. Indekset er det mest 

citerede indeks i erhvervspressen og benyttes ofte til at beskrive den overordnede 

markedsudvikling i Danmark. Indekset opdateres 2 gange om året og aktierne i indekset vægtes 

efter markedsværdi (NASDAQ, 2010)31.   

 

3.1 Datagenerering  

3.1.1 Konstruktion af aktieindeks 

Data der indgår i nærværende performanceevaluering vil bestå af aktier fra danske børsnoterede 

selskaber. Som det blev nævnt i metodeteorien er det problematisk at anvende aktieindeks som 
                                                
28 www.nasdaqomxnordic.com 
29 Fondsejede selskaber betyder at en fond eksempelvis ejer over 50 % af aktierne og derfor ikke kan opkøbes af 
institutionelle investorer. 
30 www.nasdaq.com 
31 www.omxnordicexchange.com 
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datagrundlag til en performanceevaluering af glidende gennemsnit, da aktierne i et indeks typisk 

udskiftes jævnligt. Dette er også tilfældet med OMXC20-indekset, og det vil derfor ikke være 

hensigtsmæssigt at anvende dette indeks som datagrundlag til evalueringen.  

 

For at imødekomme problemet med at anvende aktieindeks som datagrundlag, har jeg konstrueret 

et aktieindeks der består af de samme aktier og det samme antal aktier i hele analyseperioden. 

Aktierne til indekset er hentet via programmet Datastream 5.0, der er verdens største database 

over finansielle data32. Samme program er også anvendt til at finde data i studiet af Fifield et al. 

(2008). Som det blev nævnt i metodeteorien, vil risikoen for data snooping mindskes jo længere en 

analyseperiode man har. Derfor blev de aktier der er hentet til nærværende performanceevaluering 

primært udvalgt ud fra hvor længe de havde været børsnoteret. Jeg ønskede at hente 20 aktier til 

aktieindekset, som i OMXC20-indekset. Følgende spørgsmål i datagenereringen søgtes besvaret: 

Hvilke 20 aktier, som er børsnoteret i dag, har været børsnoteret længst? De enkelte aktiers 

kursværdier fremgår af bilag 2. 

 

Aktierne der indgår i indekset er også udvalgt på baggrund af ”total return”, hvilket vil sige at 

aktieværdien er beregnet som aktiens totale afkast. Kursudviklingen på aktierne er derfor ikke 

påvirket af eventuelle udbyttebetalinger og aktiesplit. Jeg vælger at anvende total return for at 

undgå at handelssignalerne fra de tekniske indikatorer bliver påvirket af dividendeudbetalinger og 

aktiesplit. Dividendeudbetalinger og aktiesplit vil give udslag i aktiernes priser og da 

handelssignalerne fra de tekniske indikatorer fremkommer på baggrund af prisudviklingen kan 

dette føre til utilsigtede handelssignaler.  

 

Til sidst er aktierne udvalgt på baggrund af tilgængelige lukkekurser. 

 

På baggrund af ovenstående var det muligt at konstruere et indeks der havde sin begyndelse 1. juli 

1985. Den sidste dag i indekset er valgt til at være 1. maj 2010. De aktier der er udvalgt fremgår af 

tabel 3 nedenfor. Virksomhederne AP Møller Mærsk og Carlsberg har 2 aktier repræsenteret i 

indekset, da disse virksomheder både har udstedt A og B aktier. 

 

 

 

 

 
                                                
32 www.online.thomsonreuters.com/datastream 
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Tabel 3: Aktier der indgår i nærværende aktieindeks 

Aktieindeks   

A P MOLLER - MAERSK 'A'  DANSKE BANK  

A P MOLLER - MAERSK 'B'  FLSMIDTH & COMPANY 'B'  

ALK-ABELLO  GN STORE NORD 

ALM BRAND  H&H INTERNATIONAL  

BANG & OLUFSEN 'B'  HOJGAARD HOLDING 'A'  

CARLSBERG 'A'  JYSKE BANK 

CARLSBERG 'B'  NKT  

COLOPLAST 'B'  NOVO NORDISK 'B'  

DFDS  SYDBANK  

DANISCO  EAST ASIATIC COMPANY  

 Aktieindeks bestående af de 20 danske aktier der 

 har været børsnoteret længst tilbage i tiden (fra d.1. maj 2010) (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

3.1.2 Risikofrit aktiv 

Til denne afhandling er CIBOR-satsen med én måneds løbetid valgt som risikofri rente.  

Begrundelsen for at vælge en løbetid på 1 måned er at denne løbetid er den korteste løbetid der er 

tilgængelig, hvilket jeg vurdere passer bedst til daglige aktiekurser fra aktieindekset. Desværre er 

CIBOR-satsen først tilgængelig fra 30. juni 1988 og da aktieindekset har sin begyndelse 1. juli 

1985 er det nødvendigt at anvende en anden rente for den første del af analyseperioden. Til den 

første del af perioden, er Nationalbankens rente ”diskontoen” valgt som risikofri rente. Diskontoen 

beskrives af Nationalbanken som en ”signalrente” der er pengepolitisk fastsat. Diskontoen viser det 

overordnede niveau for Nationalbankens renter og derfor det renteniveau som andre banker låner 

til af nationalbanken (Nationalbanken, 2010)33. I nærværende performanceevaluering vurderer jeg 

at diskontoen kunne accepteres som risikofri rente den første del af analyseperioden. På baggrund 

af ovenstående er den risikofrie rente således valgt til at være diskontoen fra 1. juli 1985 og frem til 

29. juni 1988. Fra den 30. juni 1988 og frem til 1. maj 2010 er CIBOR-satsen valgt. Data over de 

risikofrie renter er ligeledes hentet i Datastream 5.0. Data over de to renter fremgår af bilag 3. 

Beregningen af den risikofrie rente fra årlig til daglig basis beskrives i afsnit 3.3.2. 

 

3.1.3 Transaktionsomkostninger 

Da det ikke har været muligt at finde historiske data over transaktionsomkostninger på aktiehandel, 

er dét omkostningsniveau udvalgt, som det i dag er muligt for en privat investor at handle aktier til. 

Jeg fastsætter derfor i nærværende performanceevaluering, at de omkostninger der er forbundet 
                                                
33 www.nationalbanken.dk 
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med aktiehandel i dag, har været gældende i hele analyseperioden. Tabel 4 nedenfor giver et 

overblik over bankernes priser på aktiehandel i dag.  

 

Tabel 4: Bankernes kurtage på aktiehandel (september 2010) 

Bank Handelsomkostning (pct.) Mindstepris 

Saxo Bank34 0,10 % 19 kr. 

Nordnet Bank35 0,10 % 29 kr. 

Nordea Bank36 0,10 % 29 kr. 

Jyske Bank37 0,15 % 25 kr. 

Etrade38 0,15 % 29 kr. 

I tabellen er listet kurtagen på aktiehandel fra fem banker. ”Handelsomkostningen” er omkostningerne pr. 

handel/aktie og mindsteprisen er det mindste beløb der opkræves pr. handel (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Som det fremgår af tabel 4, findes den laveste kurtage på 0,10 % hos bankerne Nordnet, Saxo 

bank og Nordea. Kurtageprisen er dog betinget af en mindstepris, hvor Saxo bank har den laveste 

på 19 kr. Med andre ord skal investoren som minimum investere 19.000 kr. i hver aktie for at opnå 

en kurtagepris på 0,1 %. Desuden skal handlen udføres som en onlinehandel for at man som 

investor kan få kurtagen til denne pris. I nærværende performanceevaluering fastsættes det at 

investoren investerer minimum 19.000 kr. i hver aktie og at handlen udføres online således at den 

laveste kurtage hos Saxo bank kan benyttes. Transaktionsomkostningerne til køb og salg af aktier i 

nærværende performanceevaluering fastsættes derfor til 0,10 %.  

 

Som regel udgør omkostningen ved salg af aktier (short selling) et fast beløb. Short selling koster 

eksempelvis 250 kr. hos Nordnet og 500 kr. hos Etrade pr. handel. Andelen af omkostningerne ved 

short selling vil derfor variere alt efter hvor stor investeringssummen er. Såfremt der skulle tages 

højde for omkostningerne ved short selling i nærværende performanceevaluering, vil dette 

komplicere beregningerne, da der ikke er fastsat en eksakt investeringssum. Det forudsættes 

derfor, at der ud over kurtagen, ikke er yderligere omkostninger forbundet med short selling. 

 

                                                
34 Saxo Bank har opkøbt Etrade Bank, men har stadig forskellige prislister (Berlingske Tidende 3. okt. 2009) og 
(http://dk.saxobank.com)   
35 www.nordnet.dk 
36 www.nordea.dk 
37 www.jyskebank.dk 
38 https://dk.etrade.com/ 
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Dertil er aktierne der indgår i indekset udvalgt på baggrund af total return, hvilket betyder at 

dividendeudbetalinger er geninvesteret i aktierne. Det antages i denne afhandling, at investoren 

ikke har yderligere omkostninger forbundet med at geninvesterer dividendebetalingerne.  

 

3.2 Metodisk tilgang 

3.2.1 Short selling 

Det er i dag praktisk muligt at shorte danske aktier via danske banker39. Det er dog ikke alle aktier 

som er mulige at shorte. Det blev den 10. oktober 2008 under finanskrisen ulovligt at shorte aktier 

udstedt af pengeinstitutter, af frygt for et totalt sammenbrud i banksektoren (Moalem og Dahlgaard, 

2008). Det forudsættes i denne opgave at det er muligt at shorte aktier under hele 

analyseperioden.  

 

3.2.2 Valg af indikatorer 

Som det er beskrevet tidligere findes der mange forskellige indikatorer indenfor glidende 

gennemsnit og jeg vurderer at det vil være mest brugbart at teste metoder der tidligere har været 

publiceret i videnskabelige studier. De indikatorer der vil testes i nærværende 

performanceevaluering er VMA og FMA. Grunden hertil er dels at disse to indikatorer er de 

overordnede indikatorer indenfor glidende gennemsnit og dels at disse indikatorer også testes i de 

empiriske studier. Indikatoren VMA testes i alle fem empiriske studier og anses for at være den 

mest almindelige metode. Indikatoren FMA er testet i tre af de empiriske studier og jeg vurderer 

den ligeledes vil være relevant at inddrage. Disse to typer af metoder kan testes i mange 

forskellige kombinationer. I nedenstående tabel 5 gives en oversigt over kombinationerne af VMA 

og FMA som de er testet i de empiriske studier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Det er blandt andre muligt at short sælge hos Nordnet (www.nordnet.dk) 
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Tabel 5: Oversigt over de indikatorer som tidligere empiriske studier har testet 

Forfattere Korte og lange 

GG-

kombinationer 

(h) 

Antal dage 

(d) 

Bånd (pct.) (b) TDF (dage) (t) FMA (f) Antal  

indikatorer i alt 

Antal år i 

testen 

Brock et al 

(1992) 

5 1, 2, 5, 50, 100, 

200 [6] 

(0), (1) [2] 0 [0] 10 [1] 20 90 

Hudson et al 

(1996) 

5 1, 5, 150, 200 

[4] 

(1) [1] 0 [0] 10 [1] 10 59 

Sullivan et al 

(1999) 

105 2, 5, 10, 15, 20, 

25, 30, 40, 50, 

75, 100, 125, 

150, 200, 250 

[15] 

(0,1),  (0,5), (1), 

(1,5), (2), (3), 

(4), (5) [8] 

2, 3, 4, 5 [4] 5, 10, 25, 50 [4] 2 049 100 

Chang et al 

(2004) 

5 1, 2, 5, 50, 150, 

200 [6] 

(0) [0] 0 [0] 0 [0] 5 13 

Fifield et al 

(2008) 

12 1, 5, 10, 50, 

100,  

150, 200 [7] 

(0), (1), (5) [3] 0 [0] 0 [0] 36 14 

Oversigt over kombinationerne af indikatorerne VMA og FMA i de empiriske studier af glidende gennemsnit. 

(h) viser hvor mange kombinationer af det korte og lange glidende gennemsnit der indgår i studiet. (d) er det 

antal dage det korte og lange glidende gennemsnit er beregnet over. (b) viser hvilke bånd der er benyttet 

(pct.). (t) viser antal dage fra handelssignalet forsinkes før der handles. (f) viser antal dage positionen holdes 

før der sælges/købes. Tallet i [ ] viser, hvor mange forskellige variabler der er testet i hver kategori. (Kilde: 

Egen tilvirkning) 

 

I nærværende performanceevaluering er alle de udvalgte kombinationer af VMA og FMA valgt på 

baggrund af de empiriske studier af glidende gennemsnit. Der er anvendt forskellige forkortelser til 

at benævne de forskellige indikatorer. Eksempelvis betyder VMA (50,150,1) at der testes med 

indikatoren Variable Length Moving Average bestående af to glidende gennemsnit på henholdsvis 

50 og 150 dage. Det sidste tal i parentesen angiver at der er benyttet et bånd på 1 %. Hvis 

indikatoren eksempelvis benævnes FMA (1,150,1) betyder det at der testes med indikatoren Fixed 

Length Moving Average bestående af kursgrafen og et glidende gennemsnit på 150 dage og hvor 

der er benyttet et bånd på 1 %.  
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Dage (længder) 

I denne afhandling er antallet af længder, altså det antal dage det glidende gennemsnit er 

beregnet over, begrænset til otte forskellige længder i intervallet 1 til 250 dage40. I de empiriske 

studier ligger antallet af længder mellem 4-15, altså gennemsnitlig otte. De otte forskellige længder 

af glidende gennemsnit der er valgt, er de samme syv som i studiet af Fifield et al. (2008) samt det 

længste glidende gennemsnit i studiet af Sullivan et al. (1999). De otte længder anvendt i 

nærværende performanceevaluering, er også de længder der hyppigst går igen studierne imellem. 

De længder der indgår i nærværende performanceevaluering er således 1, 5, 10, 50, 100, 150, 

200 og 250 dage. 

 

Kombination af dage (længder) 

Da der ikke findes nogen definition på henholdsvis et kort og et langt glidende gennemsnit, 

vurderer jeg at det vil være mest relevant at teste alle kombinationer af ”længderne”, altså i alt 28 

kombinationer.  

 

Bånd 

De bånd der indgår i nærværende analyse, er ligeledes udvalgt ud fra hvilke der hyppigst går igen i 

de empiriske studier. Båndene er således på 0 %, 1 %, 2 % og 5 %.  

 

Antal dage FMA holdes 

I de tre empiriske studier af glidende gennemsnit hvor FMA testes, er denne fastsat til 10 dage. 

Dette vælges derfor også i nærværende performanceevaluering. 

 

Antal af indikatorer 

Nedenstående tabel 6 giver et overblik over kombinationerne af indikatorerne VMA og FMA i 

nærværende performanceevaluering.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Test af over otte længder mener jeg ville blive for omfattende. 
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Tabel 6: Indikatorer der er anvendt i testen på det danske aktiemarked 

Parametre  VMA FMA 

Dage (længder) (d) 1, 5, 10, 50, 100, 150, 200, 250 1, 5, 10, 50, 100, 150, 200, 250 
Kombinationer af dage (k) 28 28 

Bånd (pct.) (b) 0 %, 1%, 2%, 5% 0 %, 1%, 2%, 5% 

FMA (f) - 10 

Antal indikatorer (i) 112 112 

Aktieindeks Danske aktiemarked Danske aktiemarked 

Analyseperiode (år) 25 25 

 Oversigt over kombinationerne af indikatorerne VMA og FMA i performanceevalueringen af glidende 

gennemsnit på det danske aktiemarked. (d) er det antal dage de glidende gennemsnit er beregnet over. (k) 

viser hvor mange kombinationer af det korte og lange glidende gennemsnit der indgår i analysen. (b) viser 

hvilke bånd der er benyttet (pct.). (f) viser antal dage positionen holdes før der sælges/købes. (i) viser 

antallet af indikatorer (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

På baggrund af tabellen, vil der i denne afhandling testes 112 indikatorer indenfor VMA og 112 

indikatorer indenfor FMA, hvilket giver 224 indikatorer i alt. Der kan være en risiko for 

overtilpasning af data ved at teste mange indikatorer (Sullivan et al., 1999). En måde at minimere 

denne risiko, er ved at lave en out-of-sample test, altså teste sine data på to delperioder (Ibid.). 

3.2.3 Valg af benchmark 

Valg af benchmark vil være afgørende for at kunne evaluere om investering med glidende 

gennemsnit har været god eller dårlig. I de fleste empiriske studier anvendes en køb-og-hold 

strategi som sammenligningsgrundlag for at kunne konkludere om glidende gennemsnit har udvist 

en overnormal performance og dette benchmark vil umiddelbart også være det mest oplagte valg, 

da denne strategi altid er et alternativ for investoren.  

 

For at give et mere nuanceret billede af glidende gennemsnits afkast vil der i nærværende 

performanceevaluering anvendes tre forskellige benchmarks. Som det første vil afkastet fra de 

tekniske indikatorer sammenlignes med en køb-og-hold strategi for at undersøges om en investor 

ville opnå et merafkast ved at anvende indikatorerne i forhold til køb-og-hold strategien. Dernæst 

vil Sharpe ratio fra de tekniske indikatorer sammenlignes med det historiske Sharpe ratio. Sharpe 

ratio angiver det risikojusterede afkast.  

 

Til sidst vil Jensen’s alfa anvendes til at evaluere indikatorernes afkast. Jensen’s Alfa er et 

performance nøgletal, der viser om en investering har været ”god” eller ”dårlig”, i forhold til det som 
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kræves af Capital Asset Pricing Model (CAPM), på baggrund af betaværdien og det 

gennemsnitlige markedsafkast (Bodie et al., 2002).  

De tre ”målemetoder” er listet nedenfor:   

• Historisk køb-og-hold 

• Historisk Sharpe ratio 

• Jensen’s Alfa 

 

3.2.4 Out-of-sample test 

I afsnit 2.2.2. blev det beskrevet at data snooping er en vigtig faktor at tage højde for, i en analyse 

af tekniske indikatorer. I studiet af Sullivan et al. (1999) blev data snooping forsøgt reduceret ved 

at anvende en out-of-sample test. Sullivan et al. (1999) argumenterer for at en out-of-sample test 

på 10 år er optimal til at reducere data snooping. Analyseperioden i denne afhandling er på 25 år 

og anses for at være tilstrækkelig lang til at kunne lave en out-of-sample test. Ved at anvende de 

sidste ti år til en out-of-sample test, vil der stadig være en 15 års periode til en in-sample test.  

Dette vurderes til at være en tilstrækkeligt lang analyseperiode, da man i studiet af Fifield et al. 

(2008) eksempelvis anvendte en samlet analyseperiode på 13 år. Fremover i afhandlingen vil 

første periode, in-sample perioden på 15 år, nævnes som delperiode 1 og sidste periode, out-of-

sample perioden på 10 år, som delperiode 2. Den samlede analyseperiode betegnes som 

hovedperioden.  

  

Således opdeles hovedperioden fra år 1985 til år 2010 i to perioder. I delperiode 1, som går fra år 

1985 til år 2000, testes samtlige tekniske indikatorer. De fem indikatorer der giver det største 

afkast når der tages højde for transaktionsomkostninger udvælges, og testes igen i delperiode 2, 

som går fra år 2000 til år 2010. Der vil derfor foretages en dybere analyse af de fem tekniske 

indikatorer på den sidste del af datasættet. I studiet af Sullivan et al. (1999) udvælges der kun en 

enkelt indikator til grundigere analyse i out-of-sample perioden. Grunden til at jeg i nærværende 

performanceevaluering vælger fem indikatorer, frem for én indikator, er at jeg mener det vil give et 

mere nuanceret billede af indikatorernes performance. Begrundelsen for ”kun” at udvælge fem 

indikatorer er for at undgå at analysen af indikatorernes afkast bliver for overfladisk. 

Analyseperiodens opbygning er illustreret i figur 7 nedenfor. 
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Figur 7: Analyseperiodens opbygning 

 
(Kilde: Egen tilvirkning). 

 

3.2.5 Generering af afkast  

Testen af hver enkelt indikator udføres ved fiktive handler, hvor der købes og sælges hver gang 

indikatoren genererer et handelssignal. Indikatorernes handelssignaler afgør om dagene 

kategoriseres som enten en købs-, salgs- eller neutral dag.  

 

En købsdag vil sige at investoren køber alle aktier i indekset og derfor tager en lang position. En 

salgsdag vil sige at investoren går kort i indekset og sælger alle aktierne i indekset. Hvis der opstår 

en neutral dag placerer investoren sin investering i det risikofrie aktiv. Hvis parametrene i tabel 6 

overholdes, vil enhver investor opnå samme handelssignaler på samme tid, og derfor opnå samme 

afkast, i så fald investoren benytter samme beregningsmetoder som i nærværende 

performanceevaluering (se afsnit 3.3).  

  

Hver dag i analyseperioden, evalueres samtlige indikatorers performance i form af afkast. 

Beregningen af indikatorernes afkast i nærværende performanceevaluering, er foretaget på 

aktieindeksets daglige lukkekurser. Det forudsættes derfor at hver gang der foretages en handel, 

vil investoren holde positionen mindst et døgn. 

  

Delperiode 1 (1985-2000) 

Alle 224 indikatorer testes på 

aktieindekset og evalueres 

pba. procentvis afkast 

 

Delperiode 2 (2000-2010) 

De fem udvalgte indikatorer testes på ny og 

evalueres pba. procentvis afkast, Sharpe ratio 

og Jensen’s alfa 

De fem indikatorer fra delperiode 1 

med det bedste afkast inkl. 

transaktionsomkostninger udvælges 
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Den første evalueringsdag i in-sample perioden er først den 16.06.1986, selvom analyseperioden 

allerede starter i 1985. Dette skyldes at nogle af de tekniske indikatorer beregnes over 250 dage, 

så for at alle indikatorer evalueres over samme antal dage, sættes den første evalueringsdag til 

den 16.06.1986. 

 

3.2.6 Normalfordeling af afkast 

For at kunne udføre en statistisk analyse af indikatorernes performance og kunne konkludere om 

indikatorerne performer signifikant bedre eller dårligere end benchmark, bør indikatorernes afkast 

være normalfordelte. For at teste om afkastene fra de tekniske indikatorer er normalfordelte, vil 

afkastene fra indikatorerne testes i et normalfraktildiagram (Koed og Jørgensen, 2008) 

 

3.3 Beregning af data 

3.3.1 Beregning af aktieindeks 

Hver akties værdi er beregnet som indekstal med værdien 100 den 1. juli 1985 og aktieindekset 

beregnes som et prisvægtet indeks ved et simpelt gennemsnit af alle aktiernes indeksværdier. 

Således har nærværende aktieindeks værdien 100 fra den første handelsdag.  

 

Hver aktie har samme værdi fra første dag i indekset, men værdien ændres løbende efterhånden 

som kurserne bevæger sig.  Formlerne til beregningen af indekset er således: 

 

Formel 1: 
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� � ��������������������������������������� � !"", 

 

hvor kursværdi aktuel dag refererer til aktiens værdi den dag indekset evalueres, og kursværdi 

basisdag refererer til den værdi aktien havde den 1. juli 1985. 

 

Formel 2: 
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hvor x refererer til hver enkelt aktie.  

 

Figur 8 nedenfor, illustrerer aktieindeksets kursudvikling i hovedperioden. 
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Figur 8: Aktieindeksets kursudvikling fra 1. juli 1985 til 1. maj 2010 

 
(Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Aktieindekset består af daglige kursobservationer og afkastet fra indekset er derfor beregnet som 

dagligt afkast. Afkastet fra indekset beregnes som kontinuerligt sammensatte afkast og beregnes 

på følgende måde:  
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hvor  ?� refererer til indeksets pris på tidspunkt t og ?�&@ refererer til indeksets pris på tidspunkt 

t+1, altså den følgende dag. Det daglige afkast fra indekset beregnes som forskellen mellem 

dagens lukkekurs og næste dags lukkekurs. Begrundelsen for at vælge dette er, at når indikatoren 

kategoriserer den pågældende dag som enten købs- eller salgsdag ”tjener” indikatoren afkastet 

mellem den pågældende dags lukkekurs og den følgende dags lukkekurs.   

 

3.3.2 Beregning af den risikofri rente 

Som det tidligere er beskrevet, består den risikofrie rente i nærværende performanceevaluering af 

henholdsvis diskontoen og CIBOR-satsen. Begge renter bliver opgivet som årlige renter, men er 

efterfølgende omregnet til daglige renter. Da indeksets afkast blev beregnet som et kontinuerligt 

sammensat afkast, skal den daglige risikofrie rente beregnes som en kontinuerligt sammensat 

rente. Følgende formler er anvendt til beregningen af årlig risikofri rente til daglig risikofri rente:  
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Figur 9 nedenfor, illustrerer udviklingen af den risikofrie rente i hovedperioden.  

 

Figur 9: Den risikofrie rente fra 1. juli 1985 til 1. maj 2010 

 
Udviklingen i den risikofrie rente (Diskontoen og CIBOR-satsen) i hovedperioden (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

3.3.3 Beregning af transaktionsomkostninger 

Hver gang der foretages en handel i indekset, vil dette medføre transaktionsomkostninger. I tabel 7 

nedenfor fremgår investorens portefølje af aktiver fordelt på de tre positioner. Aktieindekset består 

som bekendt af 20 forskellige aktier og derfor vil der udføres 20 ordre hver gang der skiftes 

position. 
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Tabel 7: Investorens portefølje af aktier og det risikofrie aktiv fordelt på de tre positioner. 

  Lang Kort  Neutral 

Investorens portefølje af aktier (antal) 20 -20 0 

Investorens portefølje af det risikofrie aktiv (antal) 0 0 1 

Når der skiftes mellem kort og lang position skal investoren købe/sælge 2 x sin portefølje af aktier. Når der 

skiftes mellem kort/lang og neutral position skal investoren køb/sælge 1 x sin portefølje af aktier (Kilde: Egen 

tilvirkning). 

 

Når der skiftes fra en lang til en kort position, er investoren nødsaget til at sælge en dobbelt så stor 

beholdning af aktier som der ejes (short selling). Det modsatte er tilfældet når der skiftes fra en kort 

til en lang position. Hver gang der skiftes fra en lang eller kort position til en neutral position, skal 

investoren kun udføre 20 ordre svarende til antallet af aktier i indekset. Der er i nærværende 

performanceevaluering ikke taget højde for den ekstra omkostning, der er ved at skifte fra en lang 

eller kort position til en neutral position, ved køb af det risikofrie aktiv. På baggrund af ovenstående 

beregnes omkostningerne således: 
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3.4 Beskrivende statistik 

På baggrund af afsnit 3.3 er data der indgår i analysen beregnet. Resultaterne fremgår af tabel 8 

nedenfor. Alle data er opgjort på daglig basis og er fordelt på henholdsvis hovedperiode, 

delperiode 1 og delperiode 2.  

 

Tabel 8: Beskrivende statistik i analyseperioden 

  Hovedperiode Delperiode 1 (år 1986-2000) Delperiode 2 (år 2000-2010) 

Antal observationer (antal lukkekurser) 6229 3620 2609 
Gennemsnitligt dagligt afkast for 
aktieindekset 0,0382 % 0,0462 % 0,0271 % 

Standardafvigelse for afkastet41 1,0351 % 0,8553 % 1,2424 % 

Gennemsnitlig daglig risikofri rente 0,0217 % 0,0280 % 0,0130 % 

Transaktionsomkostning pr. handel 2,0 % 2,0 % 2,0 % 

(Kilde: Egen tilvirkning) 

 

De daglige afkast fra indekset udgør i alt 6.229 observationer som er fordelt på de to delperioder, 

med henholdsvis 3.620 afkast i delperiode 1 og 2.609 afkast i delperiode 2. Som det fremgår af 

tabel 8 er der en del forskel på data i de to perioder. Afkastet fra indekset er højest i delperiode 1 

(0,0462 %) og lavest i delperiode 2 (0,0271 %). Dertil er standardvigelsen langt mindre i delperiode 

1 (0,8553 %) end den er i delperiode 2 (1,2424 %). Ydermere er den risikofrie rente lavere i 

delperiode 2 (0,0130 %) end i delperiode 1 (0,0280 %). 

 

3.5 Resultat af performanceevalueringen 

3.5.1 Delperiode 1  

Da det har vist sig at nogle af indikatorerne har skabt meget få handelssignaler (to signaler eller 

derunder) i delperiode 1, er disse frasorteret i evalueringen. Jeg vurderer at hvis disse indikatorer 

ikke har kunnet skabe mere end to handelssignaler over den meget lange periode på næsten 14 

år, vil det være irrelevant at evaluere dem yderligere. Der er i alt frasorteret otte indikatorer og 

disse fremgår af bilag 4.  

 

Da det vil være for omfattende at evaluere de resterende 216 indikatorer individuelt, har jeg i dette 

afsnit først valgt at evaluere indikatorerne samlet. Efter den samlede evaluering, vil de fem 
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indikatorer med det højeste afkast og de fem med det laveste afkast blive kommenteret, og deres 

performance vil blive evalueret med og uden transaktionsomkostninger. Beregning af 

indikatorernes afkast i delperiode 1 fremgår af bilag 5. 

 

3.5.1.1 Overordnet evaluering af indikatorerne 

Det gennemsnitlige daglige afkast som de 216 indikatorer har genereret i delperiode 1 fremgår af 

figur 10 nedenfor. Det ses, at afkastet er positivt (0,0348 %) før der tages højde for 

transaktionsomkostninger. Såfremt transaktionsomkostningerne inddrages, genererer 

indikatorerne et negativt afkast (-0,0072 %). I figur 10 vises også det gennemsnitlige daglige afkast 

fra en passiv køb-og-hold strategi (0,0462 %) i delperiode 1.  

 

Figur 10: Gennemsnitligt dagligt afkast fra indikatorerne i delperiode 1 

 
Gennemsnitligt dagligt afkast for alle 216 indikatorer, inkl. og ekskl. transaktionsomkostninger, sammenlignet 

med afkastet fra en køb-og-hold strategi (TO = transaktionsomkostninger) (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Som det fremgår af figur 10 virker det umiddelbart til at transaktionsomkostningerne har betydelig 

indvirkning på indikatorernes performance, og at en passiv investeringsstrategi giver et bedre 

afkast end det gennemsnitlige afkast fra de tekniske indikatorer. Det vil i det efterfølgende 

undersøges om dette også gør sig gældende når man ser på de enkelte indikatorer.   

 

Ser man på det daglige afkast for hver enkelt indikator, viser det sig at samtlige indikatorer 

genererer et positivt afkast når transaktionsomkostningerne ikke inkluderes (100 %). Hvis 

transaktionsomkostningerne medinddrages i beregningen af afkastet, er det kun 142 ud af de 216 

indikatorer (66 %) der genererer et positivt afkast. Dette er illustreret i figur 11 nedenfor. 
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Figur 11: Transaktionsomkostningernes indflydelse på indikatorernes afkast 

 

Afkast fra alle 216 indikatorer med positivt og negativt afkast, inkl. og ekskl. transaktionsomkostninger (TO = 

transaktionsomkostninger). De blå punkter er afkastet fra hver indikator ekskl. transaktionsomkostninger og 

de røde punkter er afkastet fra hver indikator inkl. transaktionsomkostninger. Den sorte linie er afkastet fra en 

køb-og-hold strategi. Den stiplede viser et afkast på 0 %. Ligger punkterne over den stiplede linie genererer 

indikatorerne et positivt afkast (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

I figur 11 sammenlignes afkastet fra de tekniske indikatorer også med afkastet fra en passiv køb-

og-hold strategi. Som det fremgår af de blå punkter er det kun 35 ud af de 216 indikatorer der 

opnår et bedre afkast end afkastet fra den passive strategi, når transaktionsomkostningerne ikke 

medregnes. Hvis transaktionsomkostningerne medregnes (røde punkter), er der ikke en eneste af 

de tekniske indikatorer der giver et større afkast end afkastet fra en køb-og-hold strategi.  

 

I figur 12 nedenfor er afkastet for handelsdagene opgjort i henholdsvis: købsdage, salgsdage og 

neutrale dage. Som det fremgår, fremkommer det største afkast, når investoren holder en lang 

position (0,0198 %). Dog ses det, at investoren opnår negativt afkast fra de korte positioner 

(-0,0007 %). Afkastet fra de neutrale positioner genererer større afkast (0,0158 %) end afkastet fra 

de korte positioner.  
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Figur 12: Afkast fordelt på positioner i delperiode 1  

 
Afkast fordelt på de tre positioner, ekskl. transaktionsomkostninger (Kilde: Egen tilvirkning).   

 

Delperiode 1 består af 3.620 handelsdage og figur 13 nedenfor fremgår fordelingen af henholdsvis 

købsdage (lange positioner), salgsdage (korte positioner) og neutrale dage (neutrale positioner). 

Som det fremgår, har de 216 indikatorer i gennemsnit været investeret i det risikofrie aktiv i 57 % af 

dagene, dvs. over halvdelen af delperiode 1. I lidt over en fjerdedel (29 %) af handelsdagene har 

indikatorerne været langt i markedet og i kun 14 % af dagene har indikatorerne været kort i 

markedet.  
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Figur 13: Dage fordelt på positioner i delperiode 1 

  
Dage fordelt på de tre positioner (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

 

Som det fremgår af figur 12, er en stor del af indikatorernes gennemsnitlige afkast genereret på de 

neutrale dage, og derfor fra det risikofrie aktiv. Dette hænger sammen med at indikatorerne 

gennemsnitligt har været placeret i det risikofrie aktiv i 57 % af delperiode 1, som det illustreres i 

figur 13. 

 

3.5.1.2 Evaluering af de bedste og dårligste indikatorer 

I tabel 9 er listet afkastet eksklusiv transaktionsomkostninger for de fem bedste og fem dårligste 

indikatorer. I tabel 9 er listet afkastet inklusiv transaktionsomkostninger for de fem bedste og fem 

dårligste indikatorer.  
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Tabel 9: Afkastet fra de fem indikatorer der performer bedst og dårligst, ekskl. 

transaktionsomkostninger 

Test Antal handelssignaler Gns dagligt afkast (Ekskl. TO) 

VMA (1,5,0) 752 0,1178% 

VMA (1,10,0) 462 0,0876% 

VMA (1,10,1) 816 0,0729% 

VMA (1,5,1) 806 0,0677% 

VMA (1,100,2) 207 0,0576% 

. . . 

. . . 

. . . 

VMA (150,250,0) 13 0,0204% 

FMA (10,50,2) 75 0,0197% 

FMA (1,200,0) 38 0,0196% 

VMA (200,250,1) 32 0,0175% 

FMA (1,5,0) 268 0,0138% 

    

Afkastet for de fem bedste og dårligste indikatorer, ekskl. transaktionsomkostninger, samt antallet af 

handelssignaler (TO = transaktionsomkostninger). Tabellen er et uddrag fra den samlede tabel vist i bilag 6 

(Kilde: Egen tilvirkning).  
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Tabel 10: Afkastet fra de fem indikatorer der performer bedst og dårligst, inkl. 

transaktionsomkostninger 

Test Antal handelssignaler Gns dagligt afkast (Inkl. TO) 

VMA (50,200,0) 15 0,0441% 

VMA (50,150,5) 30 0,0356% 

VMA (50,150,0) 23 0,0333% 

VMA (100,200,5) 19 0,0324% 

VMA (100,150,2) 34 0,0308% 

. . . 

. . . 

. . . 

VMA (5,10,1) 354 -0,1644% 

VMA (1,10,0) 462 -0,1676% 

VMA (1,5,0) 752 -0,2977% 

VMA (1,5,1) 806 -0,3776% 

VMA (1,10,1) 816 -0,3779% 

      

    

Afkastet for de fem bedste og dårligste indikatorer, inkl. transaktionsomkostninger, samt antallet af 

handelssignaler (TO = transaktionsomkostninger). Tabellen er et uddrag fra den samlede tabel vist i bilag 6. 

(Kilde: Egen tilvirkning). 

 

Som det fremgår af tabel 9, genererer de indikatorer der giver de største afkast forholdsvis mange 

handelssignaler sammenlignet med de indikatorer der giver de laveste afkast. De indikatorer der 

performer bedst, genererer mellem 207 og 752 handelssignaler, og de indikatorer der performer 

dårligst genererer mellem 13 til 268 handelssignaler. 

  

Ser man på antallet af handelssignaler i tabel 10, hvor der tages højde for 

transaktionsomkostninger, ses den modsatte tendens. Her viser det sig, at de indikatorer der 

performer bedst, er dem der har det laveste antal handelssignaler. Antallet af handelssignaler fra 

de fem indikatorer med det højeste afkast, ligger i intervallet 15 til 34, og antallet af handelssignaler 

fra de fem indikatorer, der har det laveste afkast, ligger i intervallet 354 til 816.  

 

I tabel 9 og 10 er nogle af indikatorerne fremhævet (grå) for at illustrere at disse går igen i de to 

tabeller. Det ses nemlig at fire ud af fem af de indikatorer, der performer bedst når der ikke tages 

højde for transaktionsomkostninger, er de samme fire, der performer dårligst, når der tages højde 
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for transaktionsomkostninger. Eksempelvis genererer indikatoren VMA (1,5,0) det højeste afkast i 

delperiode 1, når der ikke tages højde for transaktionsomkostninger. Indikatorens daglige afkast i 

perioden er på 0,1178 % og er skabt på baggrund af 752 handler. Medindregnes 

transaktionsomkostningerne, reduceres afkastet til -0,2977 %, hvilket resulterer i at indikatoren 

ender med at blive den indikator, der performer tredje dårligst af alle 216 indikatorer i delperiode 1.  

 

I forlængelse heraf ses det, at de indikatorer, der er beregnet med korte glidende gennemsnit, 

genererer langt flere handelssignaler end de indikatorer, der er beregnet med lange glidende 

gennemsnit.  

 

I den videre analyse udvælges de fem indikatorer, der performer bedst, når 

transaktionsomkostningerne er inkluderet. Disse fem indikatorer er: 

• VMA (50,200,0) 

• VMA (50,150,5) 

• VMA (50,150,0) 

• VMA (100,200,5) 

• VMA (100,150,2) 

 

3.5.2 Delperiode 2 

I delperiode 1 blev de fem indikatorer der havde den bedste performance når 

transaktionsomkostningerne var inkluderet udvalgt. I dette afsnit vil indikatorernes performance i 

delperiode 2 evalueres, for at se om indikatorerne har nogen værdi som analyseværktøj. 

Beregninger af indikatorernes afkast i delperiode 2 fremgår af bilag 7. 

 

3.5.2.1 Test af normalfordeling af afkastene   

For at teste om afkastene er normalfordelte er der udarbejdet et normalfraktildiagram over 

afkastene fra de fem tekniske indikatorer der testes i delperiode 2. Begrundelsen for ikke at udføre 

en normalfordelingstest af indikatorernes afkast i delperiode 1, er at der i denne periode, ikke 

udføres en dybere analyse af indikatorerne . Nedenfor er der vist et enkelt normalfraktildiagram og 

de resterende er vist i bilag 8. 
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Figur 14: Normalfraktildiagram over afkastet fra VMA(50,150,0) i delperiode 2 

 
Normalfraktildiagram hvor x-aksen angiver afkastet fra indikatoren VMA(50,150,0) og y-aksen er 

normalfordelingsfraktilerne (X�)42. Y+angiver determinationskoefficienten. (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

 

Jo tættere determinationskoefficienten (Y+) ligger på 1, jo tættere ligger punkterne op ad den rette 

linie. Som det fremgår af figur 14, og de resterende diagrammer i bilag 8, ligger punkterne 

forholdsvist tæt op ad den rette linie, og  Y+ er forholdsvist højt og ligger mellem 0,8452 og 0,9467 

i diagrammerne. Dog fremgår det at punkterne fordeler sig med tunge haler i begge ender. De to 

tunge haler viser en hvis symmetri, men variationen er større end en normalfordeling (Overø og 

Gabrielsen, 2004). Det kan som følge heraf ikke konkluderes at afkastene er normalfordelte.  

 

Det er generelt et problem at finansielle data ikke er normalfordelte, men der kan ses bort fra 

denne antagelse, hvis blot der er tilstrækkelige mange observationer i analysen (Gujarati, 2003). 

Da antallet af observationer er 2.609 for hver af de fem tekniske indikatorer, vurderer jeg at dette 

er tilstrækkeligt til at omgå antagelsen om normalfordelte afkast.  
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3.5.2.2 Evaluering af de fem indikatorer 

I figur 15 nedenfor, er de fem indikatorers afkast illustreret i forhold til de positioner de har haft i 

delperiode 2. Som det fremgår, fremkommer langt den største del af indikatorernes afkast fra lange 

positioner (købsdage - blå søjle). Indikatorernes afkast fra de korte positioner (salgsdage - rød 

søjle) er positivt, men en del lavere end afkastet fra de lange positioner. Afkastet fra de neutrale 

positioner for indikatorerne VMA(50,150,0) og VMA(50,200,0) er nul, da disse indikatorer ikke er 

kombineret med bånd, og derfor altid er enten kort eller langt i markedet. Afkastet fra de neutrale 

positioner (grøn søjle) for de resterende tre indikatorer, VMA(100,150,2), VMA(50,150,5) og 

VMA(100,200,5), udgør den mindste del af det samlede afkast (lilla søjle). Indikatoren 

VMA(100,200,5) skiller sig ud fra de fire andre, ved at afkastet fra den neutrale position (0,005 %) 

og afkastet fra den korte position (0,006 %) stor set er ens.   

 

Figur 15: De fem indikatorers afkast fordelt på positioner i delperiode 2 

 
De fem indikatorers afkast fra købsdage (lange positioner), salgsdage (korte positioner) og neutrale dage 

(neutrale positioner), ekskl. transaktionsomkostninger samt det totale afkast for hver indikator (Kilde: Egen 

tilvirkning).  

 

Som det fremgår af figur 16, er indikatorerne langt i markedet størstedelen af delperiode 2. Dette 

stemmer overens med figur 15, der viser at den største del af indikatorernes afkast kommer fra de 

lange positioner. Indikatorerne VMA(100,150,2), VMA(50,150,5) og VMA(100,200,5) har alle været 

flere dage i neutrale positioner end de har været i korte positioner. Sammenlignes dette med 

afkastet fra de korte og neutrale positioner i figur 15, ses det at afkastet fra neutrale positioner er 

lavere end afkastet fra de korte positioner. 
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Figur 16: Dage fordelt på positioner i delperiode 2  

 
Dage fordelt på de tre positioner for hver af de fem indikatorer (Kilde: Egen tilvirkning).  

 

Som figur 17 illustrerer, har transaktionsomkostninger kun begrænset indvirkning på indikatorernes 

afkast. Transaktionsomkostningerne har mindst indvirkning på afkastet fra de to indikatorer der 

ikke er omfattet af bånd. Selvom om transaktionsomkostningerne er inkluderet i beregningen af 

afkastet, er afkastet fra alle fem indikatorer umiddelbart fortsat bedre end afkastet fra en køb-og-

hold strategi.  
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Figur 17: Afkastet fra de fem indikatorer, ekskl. og inkl. transaktionsomkostninger, i delperiode 2 

 

Afkastet fra de fem indikatorer, eksklusiv og inklusiv transaktionsomkostninger, sammenlignet med afkastet 

fra en køb-og-hold strategi (TO = transaktionsomkostninger) (Kilde: Egen tilvirkning). 

 

De fem tekniske indikatorer vil testes mere nuanceret med performancenøgletal, for at kunne 

fastslå om afkastet fra de fem indikatorer er signifikant større end afkast fra en køb-og-hold 

strategi, og herved kunne konkludere om indikatorerne performer positivt (se afsnit 3.5.2.4).  

 

3.5.2.3 Evaluering af de fem indikatorer i forhold til aktieindeksets udvikling 

I det følgende er hver af de fem indikatorers performance illustreret i forhold til aktieindeksets 

udvikling. Som det blev nævnt i afsnit 2.1.1, anvender man ofte aktiecharts til at aflæse 

handelssignaler fra tekniske indikatorer. Da delperiode 2 er på 10 år, er det ikke muligt at illustrere 

aktiediagrammerne således at man ville kunne se de enkelte handelssignaler fra indikatorerne. Jeg 

har derfor valgt at illustrere indikatorernes positioner i delperiode 2, ved at ”farve” aktieindekset i 

tre forskellige farver (figur 18, 20, 22, 24 og 26). Positionerne har følgende farver: 

• Lang position (køb): Blå 

• Kort position (sælg): Rød 

• Neutral position (neutral): Grøn 

 

Ud over illustrationerne af indikatorernes performance i forhold til aktieindeksets udvikling, er der 

afbildet antallet af dage med indikatorernes positive og negative afkast fordelt på korte og lange 

positioner (figur 19, 21, 23, 25 og 27). Sammenholdt med figur 16, kan man finde ud af antallet af 

dage en indikator har genereret et afkast efter et handelssignal i hver position er indtruffet. 
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Neutrale positioner er ikke inddraget, da afkastet fra det risikofrie aktiv, som bekendt, altid er 

positivt. Der er i det følgende set bort fra transaktionsomkostninger.  

 

Som det ses af figur 15, performer indikatorerne bedre i de lange end i de korte positioner.  

Indikatorerne genererer positivt afkast i flere dage end de genererer negativt afkast, i begge 

positioner (figur 19, 21, 23, 25 og 27). Dog ses det at antallet af dage, hvor indikatorerne genererer 

positive og negative afkast fra de korte positioner, er næsten ens.  

 

Figur 18: Indikatoren VMA (50,150,0)’s positioner i delperiode 2 

 
Indikatoren VMA(50,150,0)’s positioner illustreret på grafen for aktieindeksets kursudvikling i delperiode 2. 

Blå farve illustrerer lang position (køb) og rød illustrerer kort position (sælg). 

 

 

 

Figur 19: Antallet af dage hvor indikatoren VMA(50,150,0) har genereret positive og negative afkast, 

fordelt på positioner  
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Som det fremgår af figur 17 er VMA(50,150,0) den indikator der performer bedst i delperiode 2. 

Som det fremgår af figur 18, genererer indikatoren VMA(50,150,0) 11 handelssignaler i perioden. 

Dog ses det at indikatoren i flere perioder er langt i markedet selvom markedet falder og omvendt.  

 

Sammenholder man figur 16 med figur 19, ses det at indikatoren kun generer et afkast i 1.604 

dage ud af de 1.667 dage hvor indikatoren er i en lang position, og 899 dage ud af de 942 dage, 

hvor indikatoren er i en kort position. Indikatoren genererer et positivt afkast i 898 dage hvor 

indikatoren er langt i markedet og kun 453 dage hvor indikatoren er kort i markedet.  

 

Figur 20: Indikatoren VMA (50,200,0)’s positioner i delperiode 2 

 

 

Indikatoren VMA(50,200,0)’s positioner illustreret på grafen for aktieindeksets kursudvikling i delperiode 2. 

Blå farve illustrerer lang position (køb) og rød illustrerer kort position (sælg). 
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Figur 21: Antallet af dage hvor indikatoren VMA(50,200,0) har genereret positive og negative afkast, 

fordelt på positioner 

 

 

Som det fremgår af figur 17 er VMA(50,200,0) den indikator der genererer det tredje højeste afkast 

i delperiode 2. Umiddelbar performer indikatoren stort set som VMA(50,200,0), men med to færre 

handelssignaler end i figur 18. Her ses det også at indikatoren i flere perioder er langt i markedet 

selvom markedet falder og omvendt.  

Sammenholder man figur 16 med figur 21, ses det at indikatoren kun generer et afkast i 1.594 

dage ud af de 1.656 dage som indikatoren er i en lang position, og 909 dage ud af de 953 dage, 

hvor indikatoren er i en kort position. Indikatoren genererer et positivt afkast i 895 dage hvor 

indikatoren er langt i markedet og kun 460 dage hvor indikatoren er kort i markedet.  

 

Figur 22: Indikatoren VMA (100,150,2)’s positioner i delperiode 2 

 
Indikatoren VMA(100,150,2)’s positioner illustreret på grafen for aktieindeksets kursudvikling i delperiode 2. 

Blå farve illustrerer lang position (køb), rød illustrerer kort position (sælg) og grøn illustrerer neutral position. 
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Figur 23: Antallet af dage hvor indikatoren VMA(100,150,2) har genereret positive og negative afkast, 

fordelt på positioner 

 

 

 

Indikatoren VMA(100,150,2) er den indikator med det fjerde højeste afkast i delperiode 2. Denne 

indikator er, modsat de to forrige, omfattet af et bånd og en del af indekset er derfor illustreret med 

grøn farve, der viser at investeringen har været placeret i det risikofrie aktiv. Som det fremgår af 

figuren genererer denne indikator langt flere handelssignaler (23) end de to forrige indikatorer. 

Også her ses det at indikatoren i flere perioder er langt i markedet selvom markedet falder, men i 

størstedelen af delperiode 2 er indikatoren enten neutral eller kort i markedet i perioder hvor 

markedet er faldende.  

Sammenholder man figur 16 med figur 23, ses det at indikatoren kun generer et afkast i 1.137 

dage ud af de 1.191 dage som indikatoren er i en lang position, og 648 dage ud af de 681 dage, 

hvor indikatoren er i en kort position. Indikatoren genererer et positivt afkast i 656 dage hvor 

indikatoren er langt i markedet og kun 329 dage hvor indikatoren er kort i markedet.  
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Figur 24: Indikatoren VMA (50,150,5)’s positioner i delperiode 2 

 
Indikatoren VMA(50,150,5)’s positioner illustreret på grafen for aktieindeksets kursudvikling i delperiode 2. 

Blå farve illustrerer lang position (køb), rød illustrerer kort position (sælg) og grøn illustrerer neutral position. 

 

Figur 25: Antallet af dage hvor indikatoren VMA(50,150,5) har genereret positive og negative afkast, 

fordelt på positioner  

 

 

Indikatoren VMA(50,150,5) er den indikator der genererer det andet højeste afkast af indikatorerne 

der er analyseret i delperiode 2. Denne indikator er, som den forrige, også beregnet med bånd og 

derfor er en del af aktieindekset farvet grønt og også denne indikator genererer 23 

handelssignaler. Indikatoren er placeret i det risikofrie aktiv i en forholdsvis stor del af perioden og 

dette kan meget vel skyldes båndet på 5 %. Som det ses af figur 16 er indikatoren i en neutral 

position næsten ligeså mange dage som den er langt i markedet. 

Sammenholder man figur 16 med figur 25, ses det at indikatoren kun generer et afkast i 1.020 

dage ud af de 1.062 dage som indikatoren er i en lang position, og 586 dage ud af de 615 dage, 
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hvor indikatoren er i en kort position. Indikatoren genererer et positivt afkast i 585 dage hvor 

indikatoren er langt i markedet og kun 307 dage hvor indikatoren er kort i markedet.  

 

Figur 26: Indikatoren VMA (100,200,5)’s positioner i delperiode 2 

 
Indikatoren VMA(100,200,5)’s positioner illustreret på grafen for aktieindeksets kursudvikling i delperiode 2. 

Blå farve illustrerer lang position (køb), rød illustrerer kort position (sælg) og grøn illustrerer neutral position. 

 

Figur 27: Antallet af dage hvor indikatoren VMA(100,200,5) har genereret positive og negative afkast, 

fordelt på positioner 

 

 

Indikatoren VMA(100,200,5) er den indikator der performer dårligst af alle indikatorerne i 

delperiode 2. Som indikator VMA(50,150,5) er denne indikator også omfattet af et bånd på 5 % og 

er ligeledes placeret i det risikofrie aktiv en stor del af delperiode 2. Denne indikator genererer 20 

handelssignaler i perioden. Indikatorerne VMA(50,150,5) og VMA(100,200,5) performer stort set 

ens, når man sammenholder figur 16, 25 og 27.  
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.  

 

Sammenholder man figur 16 med figur 27, ses det at indikatoren kun generer et afkast i 996 dage 

ud af de 1.037 dage som indikatoren er i en lang position, og 605 dage ud af de 641 dage, hvor 

indikatoren er i en kort position. Indikatoren genererer et positivt afkast i 575 dage hvor indikatoren 

er langt i markedet og kun 310 dage hvor indikatoren er kort i markedet.  

  

3.5.2.4 Sammenligning af afkastet fra en køb-og-hold strategi med afkastet fra de fem 

indikatorer indenfor glidende gennemsnit  

Nedenstående tabel 11 lister indikatorernes afkast inklusiv transaktionsomkostninger, samt 

afkastet fra en køb og hold strategi. Der er udført en tosidet test for at afgøre om hver af 

indikatorerne performer bedre end en køb-og-hold strategi. Til denne tosidede test er følgende 

formel anvendt (Brock et al., 1992): 
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hvor Y�� er afkastet fra indikatoren og Yc er afkastet fra aktieindekset (køb-og-hold strategi). N er 

antallet af observationer i analyseperioden og F� er antallet af handelssignaler for hver indikator. 

d+ er variansen i analyseperioden.  

 

For at det kan konkluderes at indikatorernes afkast er signifikant større end afkastet fra en køb-og-

hold strategi, skal tstat-værdien være større end den kritiske værdi. Til beregning af den kritiske 

værdi, er nedenstående formel anvendt (Overø og Gabrielsen, 2004):  
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Tabel 11: Afkastet fra de fem indikatorer der performer bedst, inkl. transaktionsomkostninger, i 

forhold til en køb-og-hold strategi  

  

Køb-og-hold 

VMA 

 (50,150,0) 

VMA 

(50,200,0) 

VMA 

(100,150,2) 

VMA 

(50,150,5) 

VMA 

 (100,200,5)   

Gns dagligt afkast (inkl. TO) 0,0271% 0,0704% 0,0699% 0,0552% 0,0596% 0,0387% 

T-stat   0,1154 0,1030 0,1079 0,1246 0,0416 

Gennemsnitligt dagligt afkast = afkastet fra indikatorerne, TO = transaktionsomkostninger, T-stat skal være 

mindst 1,961 for at indikatorernes afkast er signifikant større end afkastet fra en køb-og-hold strategi.  

 

Som det fremgår af rækken ”t-stat” i tabel 11, er alle værdierne mindre end den kritiske værdi på 

!Mhg! og det kan derfor ikke konkluderes at indikatorernes afkast er signifikant større end afkastet 

fra en køb-og-hold strategi, på trods af at det fremgår af figur 17 at indikatorerne performer bedre 

end en køb-og-hold strategi.  

 

3.5.2.5 Evaluering af de fem indikatorers performance på baggrund af Sharpe ratio  

Performancenøgletallet Sharpe ratio, der viser det risikojusterede afkast, beregnes på baggrund af 

afkastet fra hver af de fem indikatorer samt af afkastet fra en køb-og-hold strategi. Hvis Sharpe 

ratio er signifikant findes der en signifikant forskel mellem indikatorernes afkast og afkastet fra den 

risikofrie rente. Til beregningen af Sharpe ratio er følgende formel anvendt (Bodie et al., 2002): 

 

Formel 11: 
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hvor Y� refererer til indikatorernes afkast inkl. tranaktionsomkostninger, d� refererer til afkastets 

standardafvigelse og Yo refererer til afkastet fra den risikofrie rente.  

 

For at kunne konkludere at Sharpe ratio er signifikant, skal t-stat være på mindst samme niveau 

som den kritiske værdi. T-stat er beregnet med følgende formel: 
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Sharpe ratio for de fem tekniske indikatorer er listet i tabel 12 nedenfor. Yderst til venstre er listet 

den historiske Sharpe ratio. 
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Tabel 12: Risikojusterede afkast fra de fem indikatorer der performer bedst samt fra en køb-og-hold 

strategi 

  

Køb-og-hold 

VMA 

(50,150,0) 

VMA 

(50,200,0) 

VMA 

(100,150,2) 

VMA 

(50,150,5) 

VMA 

(100,200,5)   

Sharpe ratio (inkl. TO) 1,1379% 4,6318% 4,5858% 3,8791% 4,2734% 2,5273% 

T-stat 0,58 2,37 2,34 1,98 2,18 1,29 

              

Sharpe ratio = risikojusteret afkast, TO = transaktionsomkostninger, T-stat skal være mindst 1,961 for at 

Sharpe ratio er signifikant  

 

Som det fremgår af tabel 12 er det risikojusterede afkast for alle fem tekniske indikatorer positivt. 

Dertil er Sharpe ratio fra alle fem indikatorer større end Sharpe ratio fra en køb-og-hold strategi. 

Som det fremgår, er t-stat værdien større end den kritiske værdi på 1,961 for fire ud af de fem 

indikatorer. T-stat værdien for køb-og-hold strategien er derimod under den kritiske værdi. Det kan 

på baggrund heraf, konkluderes at fire ud af de fem indikatorers afkast er signifikant større end 

afkastet fra den risikofrie rente. Hvorimod afkastet fra end køb og hold strategi ikke havde været 

signifikant større end afkastet fra den risikofrie rente. Med andre ord havde en investor der havde 

benyttet sig af indikatorerne VMA(50,150,0), VMA(50,200,0), VMA(100,150,2) og VMA(50,150,5), 

opnået et afkast der var signifikant bedre end afkastet fra en køb-og-hold strategi målt med Sharpe 

ratio. 

 

3.5.2.6 Evaluering af de fem indikatorers performance på baggrund af Jensen’s alfa 

I det følgende afsnit beregnes de fem indikatorers performance med performancenøgletallet 

Jensen’s alfa. Jensen’s alfa måler hvordan investeringen har været i forhold til det som kræves af 

CAPM. Det vil sige at nøgletallet angiver om investeringen har været god eller dårlig i forhold til 

markedets gennemsnitlige afkast og indikatorens beta-værdi. Jensen’s alfa estimeres ved hjælp af 

regressionsanalyse og alfa aflæses hvor regressionslinien skærer y-aksen. Til beregning af 

Jensen’s alfa er følgende formel anvendt (Bodie et al., 2002): 

 

Formel 13: 
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hvor wx refererer til indikatorens afkast inkl. transaktionsomkostninger43, Yo refererer til den 

risikofrie rente, Yc, refererer til afkastet fra markedet, som i dette tilfælde er afkastet fra 

aktieindekset.  

For at beregne Jensen’s alfa, skal indikatorernes og aktieindeksets excess return beregnes. 

Excess return fremkommer ved at fratrække afkastet for de tekniske indikatorer og aktieindekset 

med afkastet fra den risikofrie rente. Derfor er formlen til beregning af excess return følgende: 

 

Formel 14: 
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Alle beregninger og output fra regressionsanalysen fremgår af bilag 9. 

 

For at teste om de tekniske indikatorers performance har været god eller dårlig i forhold til det som 

kræves af CAPM, opstilles tre hypoteser: 

 

|,�}�~ � �"  Der er ingen signifikant forskel mellem af indikatorernes afkast og værdien 0 

 

|@�}�~ � �"  Der er signifikant forskel mellem indikatorernes afkast og værdien nul i form   

|+}�~ � �"  af positivt eller negativt afkast   

 

Såfremt  |,�forkastes vil det kunne konkluderes via alternativ-hypoteserne |@ og |+ om de 

tekniske indikatorer har signifikant over eller under performance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Da Jensen’s alfa er beregnet via en regressionsanalyse er det nødvendigt at trække 

transaktionsomkostningerne fra ”løbende” i analyseperioden. Dvs. at hver gang der genereres et 

handelssignal fratrækkes transaktionsomkostningerne. Beregningen fremgår af bilag 9  
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Tabel 13: Afkast fra de fem indikatorer der performer bedst i forhold til CAPM 

  
VMA 

 (50,150,0) 
VMA  

(50,200,0) 
VMA  

(100,150,2) 
VMA  

(50,150,5) 
VMA  

(100,200,5) 

Jensens alfa (Inkl. TO) 0,0599 % 0,0593 % 0,0447 % 0,0495 % 0,0275 % 

T-stat 2,490 2,464 2,116 2,354 1,363 

P-værdi 0,0128 0,0138 0,0344 0,0186 0,1729 

 

Jensen’s alfa = indikatorernes afkast i forhold til CAPM, TO = transaktionsomkostninger, T-stat skal være 

mindst 1,961 for at Jensen’s alfa er signifikant, P-værdien skal være under 0,05 for at Jensen’s alfa er 

signifikant forskellig fra nul. 

 

 

Som det fremgår af tabel 13, er Jensen’s alfa er positivt i alle fem tilfælde, og t-stat værdien er 

større end den kritiske værdi (1,961) i fire ud af fem tilfælde. Jensen’s alfa viser derfor en 

signifikant overperformance af indikatorerne VMA(50,150,0), VMA(50,200,0), VMA(100,150,2) og 

VMA(50,150,5).  Indikatorerne giver et dagligt merafkast på 0,0495 % - 0,0599 % i forhold til det 

der er krævet af CAPM. Den eneste af de fem indikatorer der ikke giver en signifikant 

overperformance er VMA (100,200,5). Denne tekniske indikator har ikke en t-stat værdi og den 

kritiske værdi. Dertil er p-værdien fra denne indikator ligeledes over 0,05 og Jensen’s alfa er derfor 

ikke signifikant forskellig fra nul.  
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3.6 Diskussion  

3.6.1 Diskussion af resultatet 

3.6.1.1 Delperiode 1 

Når man ser på afsnit 3.5.1.1 i delperiode 1, genererede de 216 indikatorer i gennemsnit et positivt 

afkast, når transaktionsomkostningerne ikke var inkluderet (figur 10). Ydermere fremgik det, at ikke 

en eneste af de 216 indikatorer genererede et negativt afkast, når transaktionsomkostningerne 

ikke var inkluderet (figur 11). På trods af at der er set bort fra transaktionsomkostninger, virker det 

påfaldende at ikke en eneste af indikatorerne har genereret et negativt afkast.  

Det er umiddelbart et bemærkelsesværdigt resultat, da der er testet et stort antal indikatorer 

sammenlignet med de empiriske studier der er gennemgået i nærværende afhandling. 

Sandsynligheden for at enkelte af indikatorerne burde have genereret et negativt afkast, burde 

være større jo flere indikatorer man testede.  

Markedet har i delperiode 1 været i både stigende og faldende faser (figur 8) og indikatorerne har 

været både langt og kort i markedet (figur 13). De indikatorer der er testet, består af både korte og 

lange glidende gennemsnit (tabel 6) og der har i perioden i gennemsnit været 76 handler pr. 

indikator (bilag 6). Der har med andre ord været rige muligheder for at indikatorerne har kunnet 

generere ”dårlige” signaler med negativt afkast til følge, men på trods af dette, giver alle 216 

indikatorer et positivt afkast.  

 

I delperiode 1 fremgik det ligeledes at, såfremt transaktionsomkostningerne blev inkluderet, havde 

de en betydelig negativ indflydelse på indikatorernes performance. Indikatorerne genererede 

således i gennemsnit et negativt afkast (figur 10). Når transaktionsomkostningerne blev inkluderet, 

havde det også indflydelse på de enkelte indikatorers afkast (figur 11), da kun 66 % af de 216 

herefter genererede et positivt afkast.  

 

Dertil er det kun 35 ud af de 216 indikatorer der opnår et større afkast end afkastet fra en køb-og-

hold strategi, når transaktionsomkostningerne ikke inkluderes. Men ikke en eneste indikator skaber 

et større afkast end en køb-og-hold strategi, såfremt der tages højde for transaktionsomkostninger 

(figur 11). Igen er resultatet bemærkelsesværdigt, da det store antal af indikatorer der testes, burde 

øge sandsynligheden for at én eller flere indikatorer havde outperformet en passiv 

investeringsstrategi.  
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På baggrund af ovenstående, kan man betragte de tekniske indikatorers evne til at forudsige 

markedets bevægelser som gode, såfremt transaktionsomkostningerne ikke inkluderes. Dog kan 

det diskuteres om resultatet er validt, når der ikke er udført nogen statistisk test af resultaterne i 

delperiode 1. Men ét er sikkert, transaktionsomkostningerne har stor indflydelse på indikatorernes 

performance, som det også fremgik af tabel 9 og 10. Her fremgik det, at fire ud af fem af de 

indikatorer der genererede det højeste afkast når transaktionsomkostningerne var ekskluderet, 

genererede de laveste afkast, når transaktionsomkostningerne blev inkluderet. Disse fire 

indikatorer bestod alle af kombinationer af korte glidende gennemsnit (mellem 1 til 10 dage), der 

genererer mange handelssignaler og derfor flere transaktionsomkostninger. 

Transaktionsomkostningerne udhuler ganske enkelt værdien af de signaler, der skabes når korte 

glidende gennemsnit benyttes. 

 

3.6.1.2 Delperiode 2 

Ser man på afsnit 3.5.2.2 i delperiode 2, havde transaktionsomkostningerne mindre indvirkning på 

afkast fra de fem indikatorer, særligt de to indikatorer der ikke var omfattet af bånd (figur 17).  

Transaktionsomkostningernes indvirkning, var størst på de tre indikatorer der var omfattet af bånd, 

hvilket er i modstrid med teorien om bånd, som netop skulle reducere transaktionsomkostningerne, 

ved at reducere ”dårlige” handelssignaler.  

Grunden til at transaktionsomkostningerne har mindre betydning for disse fem indikatorers 

performance, er sandsynligvis at indikatorerne består af forholdsvis lange glidende gennemsnit. 

Lange glidende gennemsnit skaber færre handelssignaler og derved lavere 

transaktionsomkostninger.  

 

Det fremgik i delperiode 2, at når man sammenligner det gennemsnitlige daglige afkast fra de fem 

indikatorer med afkastet fra en køb-og-hold strategi, er der ikke signifikant forskel mellem 

afkastene, når transaktionsomkostningerne er inkluderet (tabel 11). Der er derfor ikke statistisk 

belæg for at konkludere, at disse indikatorer giver et bedre afkast end hvis man som investor blot 

havde holdt den samme position gennem hele analyseperioden. 

 

Når man beregner de fem indikatorers risikojusterede afkast, inkl. transaktionsomkostninger, viser 

det sig at fire ud af fem indikatorer har et signifikant større afkast end den risikofrie rente. Dertil 

viser det sig at det historiske risikojusterede afkast ikke er signifikant større end afkastet fra den 

risikofri rente (tabel 12). Det risikojusterede afkast fra indikatorerne er derfor større end det 

risikojusterede afkast fra en køb-og-hold strategi, og det kan konkluderes at en investor vil kunne 
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opnå en større belønning ved at investere efter de fem tekniske indikatorer frem for den passive 

strategi.  

 

Når man beregner de fem indikatorers performance i forhold til CAPM, er det ligeledes fire ud af 

fem indikatorer der har en signifikant overperformance. De fire der har en signifikant 

overperformance, er de samme indikatorer som havde en overperformance ved test med Sharpe 

ratio.  

 

Indikatoren VMA(100,200,5) har hverken et signifikant større afkast end afkastet fra den risikofrie 

rente eller et merafkast i forhold til det som kræves af CAPM. Grunden til at indikatoren 

VMA(100,200,5) performer dårligt, kan skyldes det brede bånd. Båndet på 5 % kan have resulteret 

i, at indikatoren har haft en neutral position i størstedelen af delperiode 2, og derfor kun har 

genereret afkast fra den risikofrie rente. Indikatoren VMA(50,150,5) har også et bånd på 5 % og 

har ligeledes været i neutral position størstedelen af delperiode 2. Grunden til at denne indikator 

performer signifikant bedre end indikatoren VMA(100,200,5), kan skyldes længden på det korte 

glidende gennemsnit. Når man ser på de tre indikatorer der performer bedst, VMA(50,150,0), 

VMA(50,200,0) og VMA(50, 150,5) har disse et kort glidende gennemsnit på 50 dage.  

Det tyder altså på at båndet har en indflydelse på indikatorens performance, men endnu vigtigere 

er måske længden på det korte glidende gennemsnit.  

 

De to indikatorer VMA(50,150,0) og VMA(50,200,0), som er dem der performer bedst, er modsat 

de tre andre ikke omfattet af bånd. Det virker interessant, at ud af alle 224 indikatorer, er det de 

mest simple indikatorer der performer bedst. Dertil ses det at disse to indikatorer er dem der 

genererer færrest handelssignaler i analyseperioden, på trods af at de har det korteste glidende 

gennemsnit af alle fem indikatorer. Korte glidende gennemsnit genererer flere handelssignaler end 

lange glidende gennemsnit, men måske længden på 50 dage er mest optimal for længden på et 

kort glidende gennemsnit. De indikatorer der performer dårligst af de fem indikatorer, har et kort 

glidende gennemsnit på 100 dage.  

 

3.6.1.3 Hovedperioden 

Når man ser på indikatorernes samlede performance i delperiode 1, ses det at indikatorerne i 

gennemsnit genererede et negativt afkast fra korte positioner (figur 12). Ser man på de fem 

indikatorers performance i delperiode 2, ses det at indikatorerne genererede et mindre afkast fra 

de korte positioner end fra de lange positioner (figur 15). Dertil fremgik det i delperiode 2, at 

antallet af dage hvor indikatorernes afkasts var positivt, var færre i de korte positioner end i de 
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lange positioner (figur 19, 21, 23, 25 og 27). Indikatorerne er altså mere optimale til at forudsige 

optrends end nedtrends. 

 

3.6.2 Diskussion af metoden 

 

Transaktionsomkostninger 

Som det blev nævnt i afsnit 2.2.2, er handelsomkostningerne til aktiehandel faldet betydeligt 

indenfor de sidste år. De transaktionsomkostninger der er fastsat i denne afhandling, er derfor 

sandsynligvis sat lavt, i forhold til det, som det har kostet at handle aktier i analyseperioden. Havde 

det været muligt at indhente historiske transaktionsomkostninger, ville resultatet have været mere 

nøjagtigt, og indikatorerne havde sandsynligvis genereret et lavere afkast. Dertil er der i denne 

afhandling kun valgt at inddrage kurtagen og ikke de yderligere omkostninger (bid-ask spread, 

short selling, og omkostninger der kan forekomme ved store handler) der kan opstå ved at handle 

med aktier. Ydermere er omkostningen ved at skifte fra en lang eller kort position til en neutral 

position ikke inddraget. Dertil er det antaget at investoren ikke har omkostningerne forbundet med 

at geninvestere dividendeudbetalinger i aktierne der indgår i indekset. Var alle disse 

omkostningerne inddraget i afhandlingen ville de højest sandsynligt have haft en negativ 

indflydelse på indikatorernes afkast, men resultatet ville have været mere virkelighedsnært. 

 

Indikatorerne har i denne afhandling genereret størst afkast i de lange positioner. Afkastet fra de 

korte positioner har været meget lavt, og der kan stilles spørgsmålstegn ved, om en investor 

overhovedet burde shorte, når disse indikatorer anvendes som analyseværktøj. Umiddelbart virker 

det til at investorerne ville tjene mere ved blot at anvende indikatorerne til at spotte optrends i 

markedet og derved undgå lave afkast samt dyre omkostninger til short selling.  

 

Risikofri rente 

Som det blev nævnt i afsnit 3.1.2, er den risikofrie rente i nærværende afhandling fastsat til 

CIBOR-satsen og diskontoen. At anvende disse renter som risikofrie renter, er misvisende i forhold 

til den virkelige verden. Niveauet for den risikofrie rente i den virkelige verden vil eksempelvis være 

afhængig af om det er en privat eller en institutionel investor er tale om. I praksis vil en privat 

investor højest sandsynligt ikke kunne låne og placere til samme niveau som CIBOR-satsen og 

diskontoen. Renten for udlån og placering til aktieinvestering må være langt højere end 

renteniveauet for udlån og placering mellem banker. Derudover vil ind- og udlånsrenten i realiteten 
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ikke være den samme, som det er antaget i nærværende afhandling. Desuden vil brugen af to 

forskellige rentesatser betyde at der ikke er kontinuitet i analysen.  

 

 

 

Aktieindeks 

Der blev i nærværende afhandling konstrueret et aktieindeks bestående af de samme aktier i hele 

analyseperioden. Der har derfor ikke været ændret i datagrundlaget, og dette kan være en styrke i 

forhold til validiteten af indikatorernes performance. Dog kan det diskuteres hvor virkelighedsnært 

det er at indekset består af de samme aktier, da der er flere forhold der som følge deraf ikke er 

taget højde for. 

 

Aktierne i indekset er udelukkende udvalgt efter hvor langt tilbage i tiden de har været 

børsnoterede. Der er ikke taget højde for om aktierne har været hyppigt omsat, som er en af de 

parametre der skal være opfyldt, for at teknisk analyse skal kunne fungere optimalt. Såfremt nogle 

af aktierne havde haft lav omsætning, kan det tænkes at det ikke havde været praktisk muligt, at 

købe disse aktier til de priser aktieindekset er beregnet ud fra. Problemet ville være størst ved de 

indikatorer der genererede mange handelssignaler. Hvis aktiernes omsætningsstørrelse skulle 

indgå i kriterierne for udvælgelsen til aktieindekset, skulle der tages højde for mange flere faktorer. 

For det første skulle det afgøres hvor stor en omsætning en aktie skulle have været omsat under, 

for at opfylde kriterier om ”høj” omsætning. Nogle aktier omsættes mere end andre og dertil kan 

omsætningen på aktierne variere over tid. Der kan være perioder, hvor en given aktie er mere 

”interessant” end andre perioder og derfor være underlagt store udsving i omsætningens størrelse.  

Lavt omsatte aktier ville muligvis kunne resultere i utilsigtede handelssignaler. Hvis en given aktie 

ikke omsættes jævnligt og derfor ikke ”bevæger” sig, kan det ikke resultere i handelssignaler. Den 

grundlæggende idé i teknisk analyse er, at aktiekursen skal bevæge sig for at det er muligt at 

anvende metoden. Hvis kursgrafen for et aktieindeks eller en enkelt aktie var flad, vil glidende 

gennemsnit være et ubrugeligt analyseværktøj.  

 

Der kan argumenteres for og imod at vælge 20 aktier til indekset. Hvis der var udvalgt færre aktier 

ville det gå ud over diversifikationen og hvis der var udvalgt flere ville analyseperiodens længde 

blive mindre. Desuden består OMXC20 indekset netop af 20 aktier og det vurderes at dette er 

tilstrækkeligt til at udgøre et aktieindeks.  
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Indekset er, som tidligere beskrevet beregnet ud fra daglige lukkekurser. Alternativt kunne indekset 

også beregnes på ugentlige eller månedsvise lukkekurser. Begrundelsen for at beregne indekset 

på baggrund af dagskurser er, at få så mange observationer som muligt og dermed øge analysens 

statistiske sikkerhed. Der er anvendt daglige lukkekurser i analysen, men brugen af disse, 

forudsætter at investoren skal kunne nå at handle aktierne i indekset inden lukketid. Et alternativ 

hertil, kunne være at handle efter følgende dags åbningskurs. 
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4 Konklusion 
I nærværende afhandling ønskedes det at undersøge hvilken performance det var muligt at opnå 

med analysemetoden glidende gennemsnit på det danske aktiemarked.  

 

I delperiode 1 kunne det konkluderes at transaktionsomkostningerne havde en stor indvirkning på 

indikatorernes performance. Fire ud af fem af de indikatorer, der performere bedst når der ikke var 

taget højde for transaktionsomkostninger, var de samme fire, der performere dårligst, når der var 

taget højde for transaktionsomkostninger. Det gennemsnitlige daglige afkast fra de 216 indikatorer 

reduceredes fra 0,0348 % til -0,0072 %, når transaktionsomkostningerne inkluderedes i 

beregningen af afkastene. Transaktionsomkostningerne havde især indvirkning på afkastet fra de 

indikatorer der bestod af korte glidende gennemsnit, hvilket resulterede i, at de fem indikatorer der 

performede bedst og derfor skulle evalueres på ny i delperiode 2, bestod af lange glidende 

gennemsnit. 

 

Resultatet fra delperiode 2, når transaktionsomkostningerne var inkluderet, viste at der ikke var 

signifikant forskel mellem det gennemsnitlige daglige afkast fra indikatorerne VMA (50,200,0), VMA 

(50,150,5), VMA (50,150,0), VMA (100,200,5) og VMA (100,150,2) og afkastet fra en passiv køb-

og-hold strategi. Dog viste det sig at indikatorerne VMA (50,200,0), VMA (50,150,5), VMA 

(50,150,0) og VMA (100,150,2) havde et signifikant større risikojusteret afkast end det 

risikojusterede afkast fra en passiv køb-og-hold strategi. De samme fire indikatorer havde en 

signifikant overperformance i forhold til det der kræves af CAPM.  

 

Det kan altså påvises at det er muligt at opnå et signifikant overnormalt afkast, ved at anvende 

glidende gennemsnit som analysemetode på det danske aktiemarked, på baggrund af valgte 

metode i afhandlingen. Der er mange forudsætninger der har skullet være opfyldt og resultatet kan 

derfor være svært at implementere i praksis.  
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5 Perspektivering 
Som det fremgik af interviewet med Torben Rasmussen fra Dansk Aktionærforening, er det vigtigt 

at investoren stoler på de signaler de tekniske indikatorer afgiver og er konsekvent i brugen af 

disse. Det lyder ganske vist indlysende, men det kan tænkes at investorer i praksis kan have svært 

ved at sætte formuen på spil, på baggrund af signaler fra et aktiediagram. Som det fremgik i 

afhandlingen, var det kun lidt over 50 % af dagene, at afkastet fra både lange og korte positioner 

var positivt. Der er derfor mange dage, hvor investoren må se investeringen blive mindre værd og 

det kan tænkes at investorer ikke stoler på de signaler indikatorerne afgiver og derfor ikke ”tør” 

anvende metoden. Resultatet i denne afhandling er svært at implementere i praksis, hvilket kan 

styrke troen på at denne analysemetode er uanvendelig. I kraft heraf, vil jeg mene at det ville være 

relevant at undersøge om de fire indikatorer, der har signifikant overperformance i nærværende 

afhandling, vil opnå samme positive resultat i tilfælde af at data eller metode ændres. 

 

Delperiode 2 i denne afhandling var en meget turbulent periode, som var præget af både Dot.com 

boblens brist44 og finanskrisen45. Disse begivenheder havde stor indvirkning på de globale 

aktieindeks, hvilket også fremgår af udviklingen i aktieindeksets i denne afhandling. Det ville være 

interessant at teste glidende gennemsnit på en anden og mindre turbulent periode.   

Dertil kunne det være interessant at teste glidende gennemsnit på specifikke sektorer for derved at 

undersøge om den tekniske indikator performer bedre på bestemte typer af brancher. Ydermere 

kunne det være interessant at teste mere avancerede tekniske analysemodeller. Det kan tænkes 

at disse mere avancerede modeller performer endnu bedre end dem der er testet i denne 

afhandling.  Til sidst vil det være det interessant at undersøge om resultatet fra denne analyse ville 

ændre sig betydeligt i tilfælde af at glidende gennemsnit testes på andre data, som eksempelvis 

ugentlige eller månedsvise aktiekurser, og om glidende gennemsnit har nogen effekt på intradag-

data.      

 

Som denne afhandling konkluderede, havde transaktionsomkostningerne betydelig indflydelse på 

indikatorernes performance og såfremt en investor havde mulighed for at reducere disse 

omkostninger, vil der være større profitmuligheder i at anvende glidende gennemsnit som 

analyseredskab. Nogle banker tilbyder kunderne nedsat kurtage, hvis de til gengæld handler 

                                                
44 Dot.com boblens brist i år 2000 førte efterfølgende til recession i verdensøkonomien og første del af tiden 

efter Dot.com boblens brist, var en periode præget af historisk lave renter (Plesner, 2008) 
45 Finanskrisen startede for alvor i august 2008, hvor renterne på amerikanske boliglån steg kraftigt (Taylor, 

2009) 
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meget. Der ses ydermere en tendens til at transaktionsomkostningerne er faldende som resultat af 

større konkurrence blandt bankerne, og dette kan komme investorerne til gavn. Dog må det 

eksempelvis være muligt for banker at handle til langt lavere transaktionsomkostninger end det det 

er muligt at handle til, for private investorer på det danske aktiemarked, med gode profitmuligheder 

til følge.  
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