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Udvidet investering er en integreret del af Danske 
Netbank, som giver dig et bedre overblik over dine 
værdipapirhandler, depoter og afkast. 
 
Du kan også bruge Udvidet investering til at få et 
godt beslutningsgrundlag, før du investerer. Med 
Udvidet investering kan du nemlig følge kurser og 
se nyheder og analyser fra de vigtigste aktie- 
markeder. 
 
Derudover kan du løbende få information om dine 
vindere og tabere, hvilke aktive ordrer du har lagt 
ind og dine senest gennemførte handler. 
 
Hvordan får du overblik over markedet? 
I Udvidet investering kan du følge de gængse 
markeder i det meste af verden. For hvert 
land kan du bl.a. se udviklingen for de 
toneangivende indeks og renter. 
 
Du kan også følge dagens vindere og tabere og 
mest omsatte aktier. Ud over dagens aktuelle 
børstemperaturer, giver vi dig nyheder for 
hvert enkelt land – leveret af Dow Jones 
Newswires. 

Hvor kan du handle? 
Med Udvidet investering i netbank får du adgang 
til at handle på markederne i en række lande. På 
de regulerede markeder i Danmark og Sverige kan 
du selv handle direkte gennem markedernes egne 
handelssystemer. 
 
Er din portefølje den rigtige? 
Med Udvidet investering kan du følge 
udviklingen i dine depoter og få et overblik over 
afkast, udtrækninger mv. Du kan bl.a. lave 
målinger af dit afkast i forskellige tidsintervaller 
og se, hvordan dine værdipapirer har klaret sig. 
 
Du kan også bruge bankens kursservice, der 
holder øje med kursen for dig. Stiger eller falder 
kursen til det niveau, du har valgt, sender vi en 
mail eller sms til dig. 
 
Finansielle nyheder og analyser 
Til Udvidet investering er der knyttet 
en lang række toneangivende finansielle 
nyhedskanaler og analytikere. 
 
 

Det drejer sig bl.a. om 
 

• retail updates and comments fra Danske 
Markets Equities 

 • nyheder fra Reuters uden forsinkelse. 
 
Hvordan får du Udvidet investering?  
Du kan tilmelde dig Udvidet investering i netbank 
via Danske Netbank du skal blot bruge din 
NemID. Hvis du ikke har Danske Netbank, kan du 
bestille den på www.danskebank.dk eller ved at 
ringe til din afdeling. 

Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K 
 Tlf. 33 44 00 00, Fax 33 44 28 85 
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