
 

 

Kursus i Teknisk Analyse 

Demetra Fondsmæglerselskab A/S udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel som 

virksomheder på baggrund af mere end 30 års erfaring.  

Formål 
Kurset giver både en grundlæggende og en dybdegående viden indenfor teknisk analyse. Det skal 

danne forudsætningen for at udarbejde en strategi og en taktik til at agere på de finansielle 

markeder samt give disciplinen til at følge strategien, hvad enten det gælder kommerciel 

risikostyring eller investeringer.  

 

Varighed 
Vi afholder et 2 dages kursus d. 27.-28. oktober 2016 fra kl. 10.00 til kl. 17.00. 
 

Indhold  
(Se en nærmere beskrivelse på de efterfølgende sider) 
 

Dag 1  
Teknisk analyse – basis (Grundlæggende begreber for teknisk analyse) 

Teknisk analyse – udvidet (En mere dybdegående undervisning i udvalgte værktøjer og brug af 

teknisk analyse) 

 

Dag 2  
Business cycle analyse/Konjunkturanalyse (Stærkt værktøj til strategisk overblik og strategiske 

beslutninger) 

Fundamentalanalyse på råvaremarkedet og cykliske modeller (Teknisk analyse på 

fundamentale forhold på råvaremarkedet) 

Money management (Praktisk tilgang til positionstagning, allokering af formue og kommerciel 

risikostyring)   

 

Det vil være fordelagtigt at medbringe egen PC, da der vil blive afholdt workshops på kurset.   

 

Forplejning 
Der serveres kaffe og rundstykker kl. 10.00, frokost kl. 12.00 og kaffe og forfriskninger om 

eftermiddagen.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pris  
Kurset koster 4400 kr. for 2 kursusdage incl, forplejning.  

Kurset koster 4900 kr. for 2 kursusdage incl, forplejning og bogen ”Finansielle markedsanalysers 

anatomi” 

 
Priser er Inkl. Moms.  

 

Sted 
Kurset afholdes på Marselisborg Havnevej 46 B, 8000 Århus C. 

For gratis parkering, opgiv nummerplade oplysninger i receptionen.  

 

Overnatning 
Overnatning er ikke inkluderet i prisen. BB hotels Århus tilbyder overnatning til kr. 650,- for 

dobbeltværelse med morgenbuffet pr. døgn.  

 

Se mere på www.bbhotels.dk eller kontakt pr. tlf.: +45 70 22 55 30 

 

Tilmelding 
Seneste tilmeldingsfrist til kurset er 19. oktober 2016. 

Tilmelding foregår via www.demetra.dk 

  

http://www.bbhotels.dk/


 

 

Teknisk Analyse – Basis 

 
Hvordan kommer jeg i gang med Teknisk Analyse 
De finansielle markeder styres af mekanismerne grådighed og frygt, der skaber trends på de 

finansielle markeder og bevægelser, der gentages over tid. Det danner grundlag for teknisk 

analyse’ (TA), der tager udgangspunkt i de historiske kursudsving til at forudsige de fremtidige 

hændelser. TA er et stærkt værktøj til at fastlægge trends og vendingsfaser på de finansielle 

markeder, timing af køb og salg samt beskyttelse af din kapital. 

 

Formål  
Teknisk analyse (TA) dækker over en stor ’kasse’ af analyseværktøjer baseret på kursudviklingen 

på de finansielle markeder. Formålet med undervisningen er, at give en grundlæggende forståelse 

for TA og den psykologi, der styrer de finansielle markeder. Det skal sikre en objektiv og 

disciplineret tilgang til handel på de finansielle markeder, der skal øge evnen til at sortere i en til 

tider uoverskuelig nyhedsstrøm i medierne. 

 

Målgruppe  
Teknisk analyse henvender sig både til investorer med en kortsigtet tidshorisont og til 

erhvervsdrivende, der skal sikre en kommerciel risikoafdækning på længere sigt. Teknisk analyse 

basis er både for dem, der ikke har stiftet bekendtskab med TA tidligere og de, der kun har et 

overfladisk kendskab.  

 

Indhold 
1) Introduktion til teknisk analyse (TA) 

2) Opbygning af en graf  

3) Definition af en trend. 

4) Glidende gennemsnit 

5) Momentummodeller  

6) Støtte-/Modstandslinier  

7) Kursmønstre 

8)  Hvordan kommer jeg i gang med at handle efter TA? 

 

Udbydes af 
Demetra Fondsmæglerselskab A/S  

  



 

 

Teknisk Analyse – udvidet 

 

Udbygning af de grundlæggende færdigheder 
Teknisk analyse er en stor ’værktøjskasse’ fyldt med forskellige analysemodeller til at fastlægge 

trends, momentum og vendingsfaser. Det er vigtigt at udvælge få pålidelige modeller frem for 

mange for at bevare overskueligheden og sikre større disciplin. Derudover er det vigtigt at være 

bevidst om, hvilket finansielt marked, der opereres på, da der er forskel på, hvordan nogle 

analyseredskaber virker i aktie-, rente-, valuta- eller råvaremarkedet.  

 

Formål  
Opbygning af købs- og salgsstrategi med basis i glidende gennemsnit og RSI modeller. TA 

udbygges med Elliott Wave teori og Fibonacci teori til at styrke forudsigelsen af de trendbaserede 

og korrektive bevægelser på de finansielle markeder. Der rettes fokus på forskelle i brugen af TA 

på aktie-, rente-, råvare- og valutamarkedet samt andre parametre, der kan styrke 

beslutningsgrundlaget i vendingsfaser. 

 

Målgruppe  
Teknisk analyse – udvidet er en udbygning for dem, der har en grundlæggende forståelse for TA 

såsom glidende gennemsnit og momentum modeller. Det skal styrke både private investorer og 

erhvervsdrivende til at anlægge de strategiske og taktiske overvejelser omkring investering og 

risikostyring.  

 

Indhold 
1) Aktiemarked – Strategier og hjælpeværktøjer 

2) Råvarer & renter – Kondratieff bølger  

3) Valutamarked – Rentespænd og ROC-analyse. 

4) Elliott Wave teori  

5) Fibonacci teori 

 

Udbydes af 
Demetra Fondsmæglerselskab A/S  

  



 

 

Business Cycle Teori 

 

Konjunkturanalyse til strategiske beslutninger 
Menneskers adfærd skaber opgange og nedgange i økonomien, der gentager sig over tid og 

danner en konjunkturcyklus. Det er udgangspunktet for business cycle teorien, der giver en simpel 

tilgang til at forstå økonomiske sammenhænge, forudsige recessions-faser og danner grundlag for 

vigtige strategiske beslutninger såsom konvertering af gæld og investeringer. 

 

Formål  
Formålet er at opbygge en forståelse for opbygningen og brugen af business cycle modeller, som 

skal danne den overordnede ramme for dine strategiske beslutninger både som investor og som 

virksomhed. Business cycle modellerne skal sikre den nødvendige disciplin til at træffe de rette 

beslutninger såsom nyinvesteringer, konvertering af gæld samt en vurdering af validiteten af købs- 

og salgssignaler på de finansielle markeder.  

 

Målgruppe  
Det er afgørende at vide, hvordan konjunktursituationen ser ud, og hvor konjunkturen er på vej 

hen. Det gælder både som investor og for virksomheder. Derfor henvender undervisningen sig 

både til private og erhvervsdrivende for at styrke beslutningerne på og udenfor de finansielle 

markeder.  

 

Indhold 
1) Introduktion til business cycle teorien 

2) Definition og brug af konjunkturcyklussen 

3) Leading -, coincident- og lagging Indicators  

4) Business cycle modellen til risikostyring 

5) Business cyclen kontra aktier og rente 

 

Udbydes af 
Demetra Fondsmæglerselskab A/S  

  



 

 

Fundamentalanalyse på råvaremarkedet og cykliske modeller 

 

Styrkelse af den kommercielle afdækning af råvarer 
Råvaremarkedet er i modsætning til aktie-, rente- og valutamarkedet styret af udbud, efterspørgsel 

og lagersituationen for den givne råvare. Disse forhold skal tages med i betragtning sammen med 

en overordnet konjunkturanalyse for at sikre det stærkeste beslutningsgrundlag for kommerciel 

afdækning på råvaremarkedet.  

 

Formål  
Der skal opbygges kendskab til, hvordan udbud, efterspørgsel, lagre og omkostningsparametre 

skal analyseres på råvaremarkedet for at give et bedre grundlag for forudsigelser om fremtidige 

bevægelser og den kommercielle afdækning. Derudover under-vises der i de cykliske sving som 

råvaremarkedet og andre finansielle markeder bevæger sig i og brugen af dem.  

 

Målgruppe  
Når der handles og analyseres på råvaremarkedet er det vigtigt at have den rette tilgang både som 

privatinvestor og som indkøbsfunktion i virksomheder, råvareproducent eller landmænd. Den rette 

information skal indsamles og bearbejdes, så det skaber det bedst mulige beslutningsgrundlag for 

investeringer og kommerciel risikostyring.  

 

Indhold 
1) Introduktion til Kairos Commodities  

2) Cykliske modeller på råvaremarkedet  

3) Fundamentalanalyse på råvaremarkedet  

4) Fundamentalanalyse i samspil med business cycle modeller og teknisk analyse  

 

Udbydes af 
Demetra Fondsmæglerselskab A/S i samarbejde med Tom Bundgaard fra Kairos Commodities.  

  



 

 

Money Management 

 

Skriftlig strategi og disciplin er afgørende for succes 
De finansielle markeder er drevet af psykologi og følelser, og det er nemt at blive revet med som 

investor eller virksomhed og få truffet nogle irrationelle beslutninger. Derfor er det afgørende, at 

have en skriftlig politik og strategi for, hvornår og hvad der skal gøres på et givent tidspunkt og 

samtidigt sikre disciplinen til at gennemføre strategien.  

 

Formål  
Med udgangspunkt i business cycle teori og teknisk analyse undervises i, hvordan der i praksis 

tages beslutning om allokeringen af ens investeringer samt kommerciel afdækning af 

virksomhedens risici. Der undervises i, hvordan der rent praktisk opbygges købs- og 

salgspositioner samt sættes stop-loss og stop-profit ud fra den tekniske analyse.  

 

Målgruppe  
Undervisningen henvender sig til alle, der er aktive på de finansielle markeder. Det gælder både 

som investorer og i relation til afdækning af finansielle risici på råvare-, valuta- og rentemarkedet.  

 

Indhold 
1) Fastlæggelse af skriftlig strategi og politik 

2) Allokering af investeringer 

3) Gældspleje – konverteringsstrategi 

4) Trinvis opbygning af køb- og salgspositioner 

5) Risikostyring. 

 

Udbydes af 
Demetra Fondsmæglerselskab A/S  

 


