
Sådan dokumenterer du din potentielle vinderraket i Ram en raket 2022 konkurrencen 

Læs anvisningen straks nedenfor hvis du har handlet via en CFD konto (tidligere MarketsX). Hvis du har 

handlet via en aktiekonto (tidligere MarketsI) følg da anvisningen her. 

 

Hvis du har handlet på en CFD konto (tidligere MarketsX): 
1. Log ind på Markets og vælg den CFD konto du har handlet på 

2. Klik på burger-menuen øverst i højre side i webtraderen, jf. billedet nedenfor 

3. Under ”Rapporter” vælges ”Lukkede positioner” 

 

 

 

4. Under ”Lukkede positioner” og feltet ”Instrumenter”, jf. billedet nedenfor, vælges det pågældende 

instrument, hvor du mener at have en potentiel vinderraket 

5. Under feltet ”Periode” vælges ”Almindelig” og perioden angives: ”01/01/2022” til ”28/02/2022” 

 

  



6. Herefter vises din potentielle vinderraket på skærmen. Tryk på den lille pil foran instumentnavnet, 

jf. billedet nedenfor, hvorved oplysning om købs- og salgskurs (Entry- og Exit pris) samt 

handelsdatoerne vises. Det er den procentvise ændring mellem køb og salg, som er afgørende i 

forhold til konkurrencen. 

 

 

7. Tag et screenshot fx via Windows Klippeværktøj (søg evt. på ”klip” i Windows søgefeltet) som 

udover din vinderraket også viser ”CFD Real” oppe i højre hjørne, jf. billedet ovenfor. Gem billedet i 

JPEG format og upload det til os dette link. I forbindelse med at du uploader billedet som 

dokumentation, skal du i kommentarfeltet selv udregne og angive den procentvise stigning af din 

potentielle vinderraket og angive dette sammen med den emailadresse du har tilknyttet til din 

Markets.com konto. Er du blandt vinderne skal du være opmærksom på, at din potentielle 

vinderraket vil blive kontrolleret af Markets. 

 

  

https://www.daytrader.dk/upload-din-raket/


Hvis du har handlet på en aktiekonto (MarketsI): 
1. Log ind på Markets og vælg den aktiekonto du har handlet på 

2. Klik på burger-menuen øverst i højre side i webtraderen, jf. billedet nedenfor 

3. På rullemenuen til højre vælges dernæst ”Kontooversigt” 

 

 

 

4. På kontooversigtsmodulet vælges ”Afkast analyse” og ”Lukkede positioner”, jf. nedenfor 

5. Under ”Periode” vælges speciel og angives til ”01/01/2022” til ”28/02/2022” 

6. Klik på den pågældende aktie, som skal udgøre din potentielle vinderraket, hvorefter der i højre 

side vises flere oplysninger om den pågældende handel, herunder købs- og salgskurs og 

handelsdatoer, som skal bruges som dokumentation (handlen markeres desuden med gråt) 

 

 

 
 

 

7. Tag et screenshot fx via Windows Klippeværktøj (søg evt. på ”klip” i Windows søgefeltet), der viser 

samme information om din potentielle vinderraket, som det viste billede ovenfor. Gem billedet i 

JPEG format og upload det til os på dette link. I forbindelse med at du uploader billedet som 

dokumentation, skal du i kommentarfeltet selv udregne og angive den procentvise stigning af din 

potentielle vinderraket og angive dette sammen med den emailadresse, du har tilknyttet til din 

Markets.com konto. Er du blandt vinderne skal du være opmærksom på, at din potentielle 

vinderraket vil blive kontrolleret af Markets. 

 

 

 

 

https://www.daytrader.dk/upload-din-raket/

