
Mestre Investeringer: F1 – F7 
 

● Hvad er en investering? 
En investering er et aktiv erhvervet med det formål at generere indkomst eller værdistigning . En 

investering vedrører altid udgiften af en eller anden ressource i dag – tid, kræfter, penge eller køb af et 

aktiv – i håb om en større udbytte i fremtiden end hvad der oprindeligt blev sat ind. 

● Hvad er en Investor? 
En investor er en part, der foretager en investering i en eller flere kategorier af aktiver med det formål at 

skabe overskud . 

● Hvad er en investeringsstrategi? 
En investeringsstrategi er en planlagt tilgang til, hvordan man har tænkt sig at investere over en periode. 

Der er normalt tre faser af en investering: 

● Hvad skal man købe 

● Hvornår skal man købe det 
● Når du sælger den igen 

 
Du bør sælge dine investeringsinstrumenter fordi: 

● De har opnået dit mål for kapitalstigningsafkast 
● De har mistet værdi og anses for at være mere risikable 

● Du skal have adgang til likvide midler 
 
Den bedste langsigtede investeringsstrategi er konsekvent at spare en forudbestemt procentdel af din 

indkomst, investere denne på tværs af aktivklasser ved hjælp af direkte ejerskab eller fondsstrukturer og 

geninvestere indkomsten. 

● Risiko 
Investeringsrisiko er muligheden for, at et eller flere af dine aktiver mister deres kapitalværdi eller deres 

potentiale for at generere fremtidig indkomst. 

Der er ingen måde at undgå risiko fuldstændigt - man kan reducere den gennem diversificering eller 

mindske den gennem undgåelse eller forsikring. 

Diversificering i investeringer er en måde at sprede risiko på, som kan forhindre en hel portefølje i at miste 

sin værdi 

● Renter 
Renten er prisen på penge og udtrykkes som en procentsats, der beregnes mod kapitalen på årsbasis. 

Faktorerne indbygget i renten er: 

● Omkostningerne ved penge (også kendt som basissatsen) 

● Inflation 

● Likviditet 

● Risiko 

● Tid 

https://www.investopedia.com/terms/a/asset.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/062915/what-are-some-limitations-and-drawbacks-using-payback-period-analysis.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Investment
http://en.wikipedia.org/wiki/Profit


● Hvad er en aktivklasse? 
En aktivklasse er en gruppe af investeringer, der udviser lignende egenskaber og opfører sig ens på 

markedet. De er normalt underlagt de samme regler. For at skabe din diversificerede portefølje bør du 

ideelt set investere på tværs af de fire forskellige aktivklasser, som giver dig: 

Kontant  likviditet og nødkontantformål 
Obligationer  Lav kapitalvækst + regelmæssig indkomst 
Aktier   Højt kapitalvækstpotentiale + udbytteindkomst 
Fast ejendom  Høj kapitalvækst + lav likviditet 
 

● Kontanter 
Kontanter bruges til at finansiere din daglige drift, og fungerer som en form for opsparing, der kan bruges til 

at finansiere fremtidige investeringer. 

Kontanter giver dog et minimalt afkast, og det er risikabelt at holde kontanter (sikkerhed og tab) og bør 

holdes på et minimum. Det anbefales, at du har 3 normale måneders leveomkostninger til rådighed på din 

bankkonto. 

● Obligationer 
En obligation er et gældsinstrument, der betaler renter, som normalt er fastsat i obligationens løbetid. En 

obligation indløses af udstederen ved udløb og er en kort til mellemlang investering. 

Obligationer er underlagt en høj indflydelse af markedsrenterne, da de i takt med, at renten ændrer sig, har 

en omvendt effekt på prisen på fastforrentede kuponobligationer. 

● Egenkapital 
Egenkapital (aktiebesiddelse) i en virksomhed gør reelt investoren til ejer af virksomheden i det omfang de 

købte aktier. Ejerskab af ordinære aktier giver ret til at stemme på den ordinære generalforsamling (1 aktie 

- én stemme) og til at modtage udbytte. 

Aktier er en langsigtet investering med potentiale for betydelige kapitalstigninger, men har et højt 

risikoniveau, da virksomhedens svigt kan resultere i tab af investeringen. 

● Ejendom 
Fast ejendom er en af de mest populære og værdifulde aktivklasser. Ejendom ses som en sikker investering 

med potentiale for lejeindtægter. Køb af fast ejendom er høj værdi og kan være ret dyrt. Fast ejendom er 

også meget illikvid. 

● Fonde 
fonde, tillader en række separate og ikke-relaterede investorer at foretage investeringer ved at samle deres 

kapital; Investorer kan dele omkostninger og drage fordel af fordelene ved at investere større beløb, 

herunder muligheden for at opnå en bredere spredning mellem flere forskellige aktiver og dermed sprede 

risikoen. 

Fonde kan generere indkomst til investorer (som kaldes Distributor funds) eller søge at maksimere 

kapitalværdivæksten af deres investeringer (Accumulated funds). 

 

 



● Investeringsfonde (ETF) 
En børshandlet fond er en investering, der giver investorer mulighed for at købe andele i ETF'en, hvilket 

ville afspejle en investeringsstrategi gennem en diversificeret portefølje. ETF'er sporer normalt et specifikt 

indeks, en kurv af råvarer, obligationer eller andre aktivklasser eller andre investeringer, som man kunne 

forestille sig. En ETF handler som en aktie på børsen gennem en mægler og oplever kursændringer i løbet af 

dagen, efterhånden som de købes og sælges. 

● Renters rente 
Renter repræsenteres af en procentværdi af kapitalen, der betales årligt. Enkel rente er den enkeltbetaling 

af renter, der derefter trækkes tilbage fra ligningen, eller forholdet, der styrer transaktionen, afsluttes. 

Rentesammensat er, når renter betales årligt, og disse renter aktiveres således, at efterfølgende år vil 

betale renter af kapitalen såvel som de modtagne renter. Dette fænomen, kaldet renters rente, har en 

tendens til at øge effekten af kapitalstigningen på en eksponentiel måde på lang sigt. 

Rentesammensat er nyttigt, fordi investorer, der geninvesterer deres indkomst, vil modtage renter/udbytte 

af den indkomst, der blev geninvesteret, og derfor vil værdien af investeringsporteføljen stige eksponentielt 

på lang sigt. 

Ved at estimere værdien af en investering i nutiden baseret på forventet fremtidig indtjening, kan man 

anvende konceptet om, at penge til rådighed på nuværende tidspunkt er mere værd end det samme beløb i 

fremtiden på grund af deres potentielle indtjeningsevne. Det underliggende koncept er, at så længe det kan 

tjene renter, er penge mere værd, jo hurtigere de modtages. 

● Adgang til markedet 
Man kan købe en investering, når den oprindeligt udbydes til salg til markedet, kaldet det primære marked i 

overensstemmelse med det relevante prospekt eller udbudsdokument. Dette indebærer, at købet sker til 

en fast tilbudspris, direkte fra udsteder. 

Alternativet er at købe en investering på det sekundære marked gennem en mæglers tjenester til den 
gældende markedspris. I dette tilfælde ville købet blive foretaget fra en anden investor. 
 
Prisen på værdipapiret på det sekundære marked bestemmes af udbud og efterspørgsel, og handler vil 

blive udført med matchingsreglerne for handelsplatformen, som giver "bedste udførelses" pris 

● Markedsindeks 
Et markedsindeks er et mål for værdien af en bestemt sektor af markedet, eller hele markedet, og bruges af 

finansielle forvaltere og investorer til at beskrive markedet og sammenligne afkastet af specifikke 

investeringer. Ændringen i værdien af et indeks er i mange tilfælde en bedre indikation af den pågældende 

sektors præstation frem for den faktiske værdi af selve indekset. 

 
 


