
 
	

	

 

KURSUS I TEKNISK ANALYSE 

Demetra Analyse ApS udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel som virksomheder på 
baggrund af vores mere end 30 års erfaring indenfor feltet.  

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

Varighed 
2 dages kursus d. 8-9. februar 2018 fra kl. 9.00 til kl. 16.00. 
 

Sted 
Kurset afholdes på Bülowgade 68, 8000 Aarhus C 
 

Indhold* 
 
Dag 1  
Teknisk analyse – basis  
ved Svend Jørgen Jensen & John Yde (Demetra) 

• Introduktion til grundlæggende begreber i teknisk analyse og finansielle handler baseret på 
teknisk analyse   
 

Teknisk analyse – udvidet  
ved Svend Jørgen Jensen & John Yde (Demetra) 

• En mere dybdegående undervisning i udvalgte værktøjer og brugen af teknisk analyse. 
Opbygning af købs- og salgsstrategi med basis i glidende gennemsnit og RSI modeller. 

• Tekniske analyse udbygges med Elliott Wave teori og Fibonacci teori. 
 

 

 

  



 
	

	

 
 
Dag 2  
Introduktion til Business Cycle analyse/Konjunkturanalyse  
ved Svend Jørgen Jensen (Demetra) 

• Opbygning af en forståelse for business cycle modeller og brugen deraf. Dette skal danne den 
overordnede ramme for dine strategiske beslutninger både som investor og som virksomhed.  
 

Fundamentalanalyse på råvaremarkedet og cykliske modeller  
ved Svend Jørgen Jensen (Demetra) & Tom Bundgård (Kairos Commodities) 

• 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 
 

Money management 
ved Svend Jørgen Jensen (Demetra) 

• Undervisning i hvordan der i praksis tages beslutning om allokeringen af ens investeringer samt 
kommerciel afdækning af virksomhedens risici.   

 
 

Forplejning 

Der serveres kaffe og rundstykker kl. 9.00 – 9.30, 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.  

 

Tilmelding 
Seneste tilmeldingsfrist til kurset er 31. januar 2018. 
Tilmelding foregår via www.demetra.dk 
  
* Der tages forhold for at mindre ændringer i programmet kan forekomme 

 


