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1

Värdeandel = ett värdepapper (till exempel en aktie) som anslutits till värdeandelssystemet.

R

Taloudellista pääomaa s.
43.

2

Statsbolag är det samma som publika aktiebolag, det vill säga aktiebolag
som har Abp i sitt namn.

F

Taloudellista pääomaa s.
61.

3

Med inflation avses en bestående nedgång i prisnivån.

F

4

Genom att höja och sänka styrräntan kan ECB påverka de korta räntorna på euroområdet.

R

Taloudellista pääomaa s.
92.
Taloudellista pääomaa s.
101.

5

Med kassakrav (minimireservkrav) avses det krav som föreskriver att företagen ska hålla mängden fritt eget kapital ovanför ett givet tröskelvärde.

F

Taloudellista pääomaa s.
101.

6

Apport = överkursfond.

F

7

Nyckeltalen ROCE och ROE mäter avkastningen på kapital.

R

8

Då man jämför driftsbidragsprocenterna mellan olika branscher bör man
beakta hur snabbt det kapital som binds av rörelsen kan frigöras.

R

Mitä tilinpäätös kertoo, s.
74-75.
Mitä tilinpäätös kertoo, s.
259.
Mitä tilinpäätös kertoo, s.
168.

9

Rörelsevinsten/-förlusten är oberoende av företagets kapitalstruktur eftersom de anspråk som ställs av långivarna, skattmasen och ägarna bokas först efter rörelseresultatet.

R

Mitä tilinpäätös
kertoo, s. 55.

10

Man kan få en uppskattning om värdet på en aktie genom att diskontera
alla framtida förväntade utdelningar till nuvärde.

R

Moderni rahoitus, s. 94-95,
101.

11

Direktavkastningen har visat en nedåtgående trend och är nu låg på
vissa marknader. Påstående: En möjlig orsak till att direktavkastningen
är lägre än den i genomsnitt varit är att aktiekurserna är höga.

R

Opi osakkeet, s. 82.

12

I bokslutet är det fullt möjligt att en kostnad bokas på innevarande räkenskapsperiod trots att betalningen sker först under påföljande räkenskapsperiod.

R

Mitä tilinpäätös kertoo, s.
27-28.

13

Din kund läser en daglig marknadskommentar som konstaterar att ”futurerna är på minus, vi förväntar oss en negativ inledning på OMX Helsingfors”. Påstående: Efter att futurpriserna sjunkit är investerarna beredda
att betala mera för sådana aktier som levereras vid en förutbestämd
framtida tidpunkt.

F

Opi optiot, s. 9.

14

Mezzaninefinansiering = finansiering som behövs till följd av att köp- och
säljtransaktionerna sker vid olika tidpunkter.

F

Moderni rahoitus, s. 42.

15

OMXH25-indexet är ett i Finland allmänt använt viktbegränsat aktiemarknadsindex. Påstående: Viktbegränsningen innebär i detta fall att inget företag kan ha en andel av indexet som överstiger tio procent.

R

Opi optiot, s. 18.

16

Din kund studerar börssidorna i en dagstidning, speciellt sektionen Omsättning. Vissa aktier har haft nollomsättning. Påstående: En låg omsättning betyder att aktien inte är värst likvid.

R

Opi osakkeet, s. 66.
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17

Du vill utvärdera hur mycket aktiens pris och avkastning kan tänkas variera under det kommande året. Påstående: Man kan utvärdera pris- och
avkastningsfluktuationerna under det kommande året med hjälp av aktiens volatilitet.

R

Opi osakkeet s. 98-99.

18

I kristider tenderar aktiekorrelationerna att stiga. Påstående: Detta betyder att diversifieringsnyttan blir större.

F

Moderni rahoitus, s. 149.

19

I kapitaliseringsavtal med fondanknytning beslutar försäkringsbolaget hur
de försäkringspremier kunden betalt ska fördelas mellan olika investeringsobjekt.

F

Finansinspektionens webbplats.

20

Forskning tyder på att privatinvesterare i genomsnitt investerar för lite på
aktiemarknaden.

R

Moderni rahoitus, s. 179.

21

Enligt modellen CAPM fås aktiens avkastningskrav enligt följande: riskfri
avkastning + aktiebetat.

F

Moderni rahoitus, s. 153.

22

Aktievolatiliteten hålls oförändrad över tiden.

F

Moderni rahoitus, s. 149.

23

Effektiva marknader kan sägas vara självkorrigerande. Påstående: Detta
innebär att eventuella felprissättningar försvinner då investerarna kommer på dem och utnyttjar dem.

R

Moderni rahoitus, s. 172.

24

Obligationens prisrisk uppkommer till följd av att avkastningskravet på
obligationen varierar.

R

Moderni rahoitus, s. 89.

25

Konverteringslån inbegriper en optionsliknande rätt, varför värdet på
konverteringslånet påverkas även av de faktorer som påverkar värdet på
optionen.

R

Placerarens ränteguide, s.
26.

26

Obligationens senioritet syftar på obligationens löptid.

F

Placerarens ränteguide, s.
15.

27

Obligationens ränterisk = den risk som är förknippad med att låneemittenten vägrar betalar den utlovade räntan.

F

Placerarens ränteguide, s.
28-29.

28

Då man förväntar sig att räntorna ska sjunka är det skäl att sänka ränteinvesteringarnas duration.

F

Placerarens ränteguide, s.
30.

MÖJLIGHET ATT FÅ EN TILLÄGGSPOÄNG
Motivera kort ditt svar på det officiella svarspappret.
29

Din kund får ett anbud om en investeringsprodukt som heter Företagslånekorg USA vars avkastning enligt marknadsföringsmaterialet är en fast
ränta om 7,25 procent per år. Avkastningen och återbetalningen av det
investerade kapitalet kan dock variera till följd av antalet kredithändelser
i ett urval nordamerikanska företag. Påstående: Detta är en investeringsprodukt med så kallat villkorligt kapitalskydd.

R

Pääomaturvattu sijoittaminen, s. 89.

30

Strukturerade investeringsprodukter är behäftade med emittentrisk.

R

31

Inga ETF:s är noterade på Helsingforsbörsen.

F

Pääomaturvattu sijoittaminen, s. 103-4.
Miten sij. rahastoihin, s.
168.
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Fondandelens pris för dagen bestäms utgående från balansen mellan
teckning och inlösen av fondandelar.

F

Placeringsfondsguide, s.
19.

MÖJLIGHET ATT FÅ EN TILLÄGGSPOÄNG
Motivera kort ditt svar på det officiella svarspappret.
33

Pengar som överförts till LS-konton kan investeras i fonder men inte i enskilda aktier.

F

Miten sij. rahastoihin, s.
165.

34

Begreppet AIFMD anknyter till EU och till alternativa investeringsfonder.

R

35

Indexfond = en fond som investerar i andra fonder eller med andra ord
indexerar dem till en gemensam fond-i-fond.

F

Placeringsfondsguide, s.
26.
Placeringsfondsguide, s. 9.

36

Premierna för frivilliga pensionsförsäkringar kan dras av i beskattningen,
givet att försäkringen uppfyller vissa lagstadgade villkor. Påstående: Avdragets maximibelopp är 12 000 euro per år.

F

Placerarens skatteguide
2017, s. 16.

37

Konsumenten AA har ingått ett avtal med näringsidkaren B. Till avtalet
bifogas ett antal standardvillkor som B tagit fram och som AA med sin
underskrift godkänt. Ett av villkoren är oklar till sin ordalydelse. Påstående: Det oklara villkoret tolkas till B:s nackdel.

R

Hoppu-Hoppu, s. 84-85.

38

Värdepappersföretaget X har gett sin kund ett anbud som är i kraft i tio
dagar. En vecka senare önskar X återta anbudet. Kunden har dock redan tagit del av anbudet som i avgörande grad inverkat på hennes
handlingar. Påstående: X är inte bunden av sitt anbud.

F

Hoppu-Hoppu s. 66-67.

39

Ett aktiebolags styrelsemedlem är ersättningsskyldig för skada denne
åsamkat bolaget, trots att denne inte handlat uppsåtligt eller av oaktsamhet.

F

Hoppu-Hoppu s. 408.

40

Värdepappersföretaget Y verkställer ett kunduppdrag som ett inbördes
avslut. Kunden är inte en yrkesmässig investerare. Uppdraget kunde
sannolikt ha verkställts med tredje part till ett för kunden mer fördelaktigt
pris. Kunden har dock i samband med att hon gav uppdraget godkänt att
det kan verkställas som ett inbördes avslut. Påstående: Y handlade felaktigt.

R

Nousiainen-Sundberg s.
153.

41

Mäklaren AA råkar ha insynsinformation om ett stort köpuppdrag som
gäller aktierna i börsbolaget Z Abp. Han låter bli att utnyttja informationen. Däremot berättar han om saken till sin vän BB som är portföljförvaltare och som handlar utgående från informationen. Påstående: I och
med att AA inte personligen erhöll ekonomisk vinning av den information
han gett BB bröt han inte mot förbudet att utnyttja insynsinformation.

F

Nousiainen-Sundberg s.
224-225.

42

Om en kund i ett värdepappersföretag klassificeras som en yrkesmässig
investerare är denne inte berättigad till det skydd som erbjuds av Ersättningsfonden för investerare.

R

Nousiainen-Sundberg s.
55.

43

Investeraren AA får under skatteår 2017 en utdelning om 100 000 euro
från X Abp. Påstående: Utdelningen utgör till 85 procent beskattningsbar
kapitalinkomst medan den till 15 procent är skattefri.

R

Placerarens skatteguide
2017, s. 9.
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44

Källskatten på ränteinkomster är 28 procent.

F

Placerarens skatteguide
2017, s. 6.

45

Din kund BB sålde år 2017 börsnoterade aktier för 3 000 euro, vilket
ledde till en överlåtelsevinst om 800 euro. Påstående: Ingen skatt utgår
på överlåtelsevinsten i och med att den understiger den nedre gränsen
om 1 000 euro.

F

Placerarens skatteguide
2017, s. 25.

46

Småplaceraren CC har fått aktier i arv och säljer dem nu för 5 000 euro.
Påstående: Hela intäkten om 5 000 euro utgör beskattningsbar överlåtelsevinst eftersom CC fått aktierna i arv och således gratis.

F

Placerarens skatteguide
2017, s. 43.

47

Bostadsinvesteraren DD har köpt en bostad och hyrt ut den. Hyran utgör
kapitalinkomst (inte näringsinkomst). DD har under året fått hyresintäkter
om 24 000 euro och betalat sedvanliga skötselvederlag om 6 000 euro.
Påstående: DD kan i beskattningen dra av nämnda skötselvederlag från
hyresinkomsterna.

R

Placerarens skatteguide
2017, s. 11.

48

Din kund EE säljer börsnoterade aktier för 10 000 euro som denne köpt
för 12 år sedan för 2 300 euro. Påstående: Den beskattningsbara överlåtelsevinsten är 6 000 euro.

R

Placerarens skatteguide
2017, s. 26.

MÖJLIGHET ATT FÅ EN TILLÄGGSPOÄNG
Motivera kort ditt svar på det officiella svarspappret.
49

Efterlevande make får behålla bostad som fungerat som makarnas gemensamma hem oskiftad i sin besittning. Påstående: Personer som levt
i samboförhållande har inte motsvarande skydd då sambopartnern dör.

R

Perhe- ja perintöoikeutta
pääpiirteissään 2017, s. 45.

50

AA och BB är makar. AA har en lättsinnig inställning till pengar, och
skuldsätter sig till följd av sådan konsumtion som inte anknyter till familjens uppehälle. BB undrar nu om makarna borde ingå ett äktenskapsförord. Påstående: Utan äktenskapsförord ansvarar BB för AA:s skulder
som sina egna.

F

Hoppu-Hoppu s. 486.

FRÅGOR MED MÖJLIGHET ATT FÅ EN TILLÄGGSPOÄNG.
28

Då räntenivån sjunker för det med sig att avkastningskravet på ränteinvesteringar också sjunker. Detta i sin
tur leder till att ränteinvesteringens pris stiger. Priset stiger desto mera ju högre durationen är. Detta betyder
att det lönar sig att höja durationen, inte sänka den.

32

Vid handel med fondandelar används deras faktiska värde. Den räknas ut varje bankdag så att man från
marknadsvärdet av fondens tillgångar drar av eventuella skulder varefter det erhållna nettovärdet delas
med antalet fondandelar i omlopp vid den aktuella tidpunkten.

48

Den presumtiva anskaffningsutgiften för egendom vars ägotid överstiger tio år är 40 procent.
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