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Lærer(e) Jesper Brygger 

Hold Valghold på 3. år  

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 
Titel 
1 
 

Aktiemarkedet, Fondsbørsens hovedopgaver, Analyse af investering i aktier 

Ind-
hold 

Grundbog:  
Finansiering C&B, Systime A/S 2021,  
ISBN: 9788761687012 
Forfattere:  Dina Rosenberg Asmussen, Kasper Thordal Møller og Jens Åge Østergaard 
 
Kap. 9+10+11 
 
Hvad er en aktie, stykstørrelse, aktietyper, teoretisk værdi, markedsværdi, aktiesplit, ak-
tieklasser, børsnotering, aktieudvidelse, 
 
Fondsbørsernes hovedopgaver og produkter 
Krav til børsselskaber, hvad er et effektivt marked?  Aktørerne, aktieindekser, Former for 
aktiehandel, Handelsplatforme (Nordnet.dk, Saxo). Afnotering af aktier 
 
Investorprofil, defensive, cykliske og sencykliske aktier, investeringshjulet, renteniveau, 
brancheforhold, likviditet, afkast på alternativer, Nøgletal, børsrelaterede nøgletal (EPS, 
P/E, PEG-ratio, Indre værdi, K/I), psykologiske forhold, fortjeneste på en aktie. Hvad på-
virker kursen på en aktie? Risiko og afkast? Diversifikation, portefølje, Betaværdier, 
CAPM (Capital Asset Pricing Model), SML (Security Market Line) 
 
Supplerende: 
Diverse hjemmesider f.eks.: Nasdaqomxnordic.com, proinvestor, Euroinvestor 
First North GM , Nasdaq, http://www.nasdaqomxnordic.com 
PBL-forløb med aktieanalyser for 2 selvvalget virksomheder  
Udregning af afkast / forrentning af aktieinvestering i excel. 
 

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier
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Titel 
2 
 

Obligationsmarkedet, Realkreditinstitutionernes hovedopgaver, Analyse af realkreditpro-
dukter, Analyse af investeringer i obligationer 

Ind-
hold 

Grundbog:  
Finansiering C&B, Systime A/S 2019,  
ISBN: 9788761687012 
Forfattere:  Dina Rosenberg Asmussen, Kasper Thordal Møller og Jens Åge Østergaard 
 
Kap. 7 +8 + 12 
 
Hvad er en obligation (gældsbrev) 
Obligationsbegreber, nominel, direkte og effektiv rente, Typer af obligationer, Amortisa-
tionsformer (stående lån, serielån, annuitetslån), Rente og kurs, fast/variabel rente. 
Konverterbare / inkonverterbare 
 
Realkreditobligationer, regler, Forretningsgangen, bidrag, renter og afdrag, hovedstol, 
kurstab, nettoprovenu, afdragsfrihed, valg af realkreditlån, konvertering, kurssikring. 
Hvilket realkreditlån skal vælges? 
 
Køb af en obligation, beløbsstørrelse, investorprofil, termin, nominel værdi, kursværdi, 
handelsomkostninger, OTC-handel, renteniveauet, prisdannelsen på obligationer, Effektiv 
rente, årligt udtræk, tab/gevinst på obligation, Subprimelån, Collateralized Debt Obliga-
tion (CDO) USA 
 
 
Supplerende: 
Desuden arbejdede eleverne med forskellige hjemmesider tilhørende danske banker og 
realkreditinstitutter. F.eks. RD.dk ,  Realraad.dk =>, https://realraad.dk/ 
 
PBL-forløb med køb af fast ejendom og finansiering deraf. 
Udregning af effektive renter og sammenligning af de 3 lånetyper i excel. 
(opbygning af excelskabelon til udregning af effektive renter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rd.dk/da-dk/privat/Pages/Privat.aspx
https://realraad.dk/
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Titel 
3 
 

Pengemarkedet, Centralbankernes hovedopgaver, internationalt penge- og valutasamar-
bejde, Pengeinstitutternes hovedopgaver og analyse af indlåns- og udlånsprodukter. 

Ind-
hold 

Grundbog:  
Finansiering C&B, Systime A/S 2019,  
ISBN: 9788761687012 
Forfattere:  Dina Rosenberg Asmussen, Kasper Thordal Møller og Jens Åge Østergaard 
 
Kap. 1+2+3+4+5 
Banksektoren, solvenskrav (basiskap./risikovægtede aktiver) 
Bankprodukter - Indlån / udlån,  ÅOP / effektiv rente, debitorvurdering (privat og er-
hverv) 
Tilsynsdiamanten, Finanstilsynet - Finansiel stabilitet - stess-test 
 
ECB - ECU -ERM -konvergens => EURO 
ERM2-samarbejdet 
EU’s Bankunion (Frankfurt) 
Finanstilsynet i EU (Single supervisory Mechanism) 
Finansiel stabilitet i EU (Single Resolution Mechanism) 
Basel-komitéen (Schweiz), solvenskrav 8% 
 
Nationalbanken, indskudsbeviser, genkøbsforretninger, foliorenten, diskontoen, LIBOR-
renten, , officielle rentesatser 
Naitonalbankens hovedopgaver og mål: pengepolitik, styring af inflation, sikre betalinger, 
finansiel stabilitet, 
Interbankmarkedet (CITA / CIBOR -renten,  
dag til dag renten på interbankmarkedet 
 
FED - federal funds rate 
Rentedannelse internationalt, ledende indikatorer, PMI, Forbrugerindeks, (ESI) Economic 
sentiment indicators 
 
Supplerende: 
PBL pengeinstitutter/ nationalbanken / ECB 
 
Derudover har der været træning af eksamensopgaver i grupper med fremlæggelse for un-
derviseren.  

 
 
 
 

https://www.finanstilsynet.dk/
https://www.fs.dk/
https://www.fs.dk/
https://fred.stlouisfed.org/series/FEDFUNDS

