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Aktier 

Når man køber en aktie i en virksomhed køber man i virkeligheden en lille del af virksomheden. 

Nogle aktier er meget dyre fordi virksomheden er meget værd – det kunne f.eks være facebook, 

apple, mærsk, novonordiskm– andre aktier er billigere men kan med tiden stige i værdi. Når en 

aktie stiger i værdi er virksomheden generelt blevet mere værd. Det kan være at virksomheden 

kommer med en ny vare, indgår et vigtigt samarbejde eller andet der gør at prisen på aktien stiger. 

 

Hvordan kan man tjene penge på aktier? 

Hvis man køber en aktie billigt i en virksomhed der producere mundbind – lad os sige for 50 kr – og 

virksomhedens aktie efterfølgende stiger til 110 kr pga. coronakrisen pludselige efterspørgsel på 

mundbind. Så kan man altså sælge sin aktie og få 110 kr for noget man oprindeligt gave 50 kr for. 

Dvs. man har tjent 60 kr. 

 

Hvordan kan man tabe penge på aktier? 

Lad os sige at man har købt en aktie for 100 kr i et rejsebureau der lever af at lave rejser til 

sydeuropa. Efterfølgende gør corona krisen at folk ikke tager på ferier – og derfor falder aktien til 

20 kr. Hvis man sælger sin aktie for 20 kr har man så tabt 80 kr. 

 

Aktier kan altså pludselig stige og falde i værdi og gøre ejerne utroligt rige eller fattige på meget 

kort tid. 
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Gamestop: 

Vi skal se på den omtalte aktie gamestop der er steget voldsomt indenfor de sidste par uger. 

Gamestop er en kæde af fysiske butikker der sælger spil og spiludstyr. Umiddelbart ville man mene, 

at de skulle have haft nogle hårde måneder med corona nedlukning – men situationen er en anden 

på aktiemarkedet: 

 3 august 2020: pris 4,15 USD 

 1 februar 2021: pris 325 USD 

Prisen på aktien afspejler ikke virkeligheden men er unaturligt høj. Det ændre dog ikke ved at man 

har kunne tjene mange penge hvis man købt aktier i Gamestop d.3 august sidste år. 

 

Opgave 1: Hvad koster 1 gamestop aktie d.3 august i danske kroner hvis kursen er 650? 

 

Opgave 2: Hvor mange gamestop aktier ville man kunne købe for 10.000 kr. d.3 august? 

 

Opgave 3: Hvad koster 1 gamestop aktie d.1 februar i danske kroner hvis kursen er 650? 

 

Opgave 4: Hvis man solgte alle sine aktier man købte for 10.000 kr d.3 august – hvor mange penge 

ville man da tjene i danske kroner?  
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Man tjener dog ikke det fulde beløb der beregnes i opgave 4. Det forholder sig nemlig således at 

man skal betale skat af det man tjener på aktier. I 2021 er beskatningen som følger 

 Under 56.500 kr: 27 % 

 Over 56.500 kr: 42 % 

Dvs. over 56.500 kr skal man give 42 % til skattefar 

 

Opgave 5: Beregn hvad man skal betale i skat af det man tjener på aktie salget? Antag at 

beskatningen for hele beløbet er 42 %. 

 

Ekstra opgave 1: 

I virkeligheden skal beskatningen forstås således at man betaler 27 % af de første 56.600 kr og de 

penge der er derover betaler man 42 % i skat af. Beregn den rigtige beskatning. 

 

Projekt: 

I skal i gruppen finde en aktie på f.eks. nordnet 

https://www.nordnet.dk/markedet/aktiekurser 

 

I skal forestille jer at I har 20.000 kr til at købe aktier i en virksomhed for.  

 Hvilket tidspunkt vil I have købt aktien indenfor det sidste år.  

 Hvad ville I kunne tjene hvis i solgte nu? 

 Hvad regner I med at den vil stige til i fremtiden og hvad vil i evt. kunne tjene? 
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