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1

Undergruppen finansiell balans är en del av betalningsbalansen. Den finansiella balansen i sin tur inkluderar bland annat undergruppen direkta
investeringar. Påstående: Direkta investeringar avser i detta sammanhang det samma som portföljinvesteringar.

F

Taloudellista pääomaa, s.
53.

2

Det har uppstått ett kluster kring skeppsbyggnad i Åboregionen, vilket
fått en hel del uppmärksamhet. Påstående: Med kluster avses att dotterbolag till utländska företag etablerar sig koncentrerat inom en viss region.

F

Taloudellista pääomaa, s.
54.

3

I och med brexit går Storbritannien ur den Europeiska unionen. Påstående: EFTA = den Europeiska unionen.

F

Taloudellista pääomaa, s.
79.

4

Statsfinanserna är ansträngda i många länder. Påstående: Man kan jämföra staternas skuldsättning mot varandra genom att betrakta bruttoskuldens BNP-andel.

R

Taloudellista pääomaa, s.
94.

5

Med finanspolitik avses de åtgärder den offentliga sektorn vidtar för att
reglera sina inkomster och utgifter.

R

Taloudellista pääomaa, s.
103.

6

Fritt kassaflöde = den del av investeringens kassaflöden som uppkommer först efter investeringens återbetalningstid.

F

Moderni rahoitus, s. 242243 (och 113-114).

7

Relationstalet M/B (market-to-book) är i regel högre för tillväxtföretag än
för företag med lägre tillväxt.

R

Moderni rahoitus, s. 240.

8

I början av 1960-talet utvecklades teorier som, givet vissa antaganden,
visade att det inte har någon betydelse huruvida företaget ger eller låter
bli att ge en utdelning. Påstående: Man kan trots detta motivera utdelningar med att det finns investerare som föredrar att få inkomster i form
av utdelningar hellre än i form av aktieförsäljningar.

R

Moderni rahoitus, s. 204.

9

Det är inte ändamålsenligt för ett skuldfritt företag att ta lån eftersom följ- F
den av skuldsättningen är att företagets genomsnittliga kapitalkostnad stiger.

Moderni rahoitus, s.
194.

10

Driftsbidragsprocenten = företagets omsättning dividerat med balansomslutningen.

F

Mitä tilinpäätös kertoo, s.
258.

11

Soliditet = det produktspecifika mervärdet dividerat med produktens försäljningspris.

F

Mitä tilinpäätös kertoo, s.
187-188.

12

Det egna kapitalet har sämre ställning i återvinningsordningen än det
främmande kapitalet.

R

Mitä tilinpäätös kertoo, s.
185.

13

Ju längre löptid en option har, desto högre är dess tidsvärde och därmed
också dess marknadspris.

R

Opi optiot, s. 34.

14

Säljoptionens värde stiger då värdet på den underliggande tillgången
sjunker.

R

Opi optiot, s. 32.

15

Warranter som emitterats av en bank skiljer sig från standardiserade optioner såtillvida att målföretagets eget kapital höjs då optionen utnyttjas.

F

Opi optiot, s. 22-23.

16

ROE är ett mått på betalningsförmåga.

F

Opi osakkeet, s. 83.
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Utdelningsbeloppet anges för det mesta som en procentandel av aktiekursen.

F

Opi osakkeet, s. 91.

MÖJLIGHET ATT FÅ EN TILLÄGGSPOÄNG
Motivera kort ditt svar på det officiella svarspappret.
18

Börskurserna på cykliska aktier har en stark koppling till den ekonomiska
konjunkturen och rör sig kraftigare såväl vid ekonomisk uppgång som vid
nedgång.

R

Opi osakkeet, s. 101.

19

Betat för marknaden som helhet är per definition lika med ett.

R

Opi osakkeet, s. 102.

20

Sharpemåttet räknas ut genom att dividera investeringens avkastning utöver den riskfria räntan med marknadens realiserade riskpremium.

F

Opi osakkeet, s. 103-104.

MÖJLIGHET ATT FÅ EN TILLÄGGSPOÄNG
Motivera kort ditt svar på det officiella svarspappret.
21

På en marknad som är effektiv enligt den starka formen av marknadseffektivitet reflekteras även insiderinformation omedelbart i marknadspriserna.

R

Moderni rahoitus, s. 169.

22

Inom den finansiella forskningen har man gjort ett flertal observationer
om investerarbeteende. Påstående: En av dessa observationer är att investerare överviktar aktierna i sådana bolag som är geografiskt närbelägna.

R

Moderni rahoitus, s. 179.

23

Ju högre korrelation mellan olika investeringsobjekt, desto mindre diversifieringsnytta.

R

Moderni rahoitus, s. 146.

24

Räntekurvan kan även vara avtagande.

R

Moderni rahoitus, s. 92.

25

Om låneemittenten ställt en realsäkerhet som säkerhet för lånet talar
man om kovenant.

F

Moderni rahoitus, s. 159160.

26

Ju lägre kreditbetyg en obligation har, desto högre är dess avkastningskrav.

R

Placerarens ränteguide, s.
14.

27

Din kund är orolig över att investera i en företagsobligation eftersom
emittenten inte ställt någon särskild säkerhet för lånet. Påstående: Den
största delen av företagsobligationerna står utan säkerhet.

R

Placerarens ränteguide, s.
15.

28

Hybridlån utgör exempel på kapitalskyddade investeringsprodukter.

F

Placerarens ränteguide, s.
18.

29

Då räntorna är låga är det lättare att bygga upp strukturerade produkter
eftersom det till följd av de låga räntorna blir mera pengar över för att
skaffa derivatkomponenten.

F

Pääomaturvattu sijoittaminen, s. 88.

30

En investering i kapitalskyddade produkter ger ett sådant skydd gentemot att kurserna rasar som inte föreligger vid motsvarande direktinvestering.

R

Pääomaturvattu sijoittaminen, s. 95.
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31

Fondernas förvaltningsavgifter anges ofta som en årlig procentandel av
fondtillgångarna, till exempel två procent per annum. Påstående: Fonderna uppbär denna avgift en gång per år i en rat direkt av andelsägarna.

F

Placeringsfondsguide, s.
13.

32

En fond säger sig vara aktiv. Påstående: Detta kan betyda att fonden
handlar aktivt med de värdepapper som ingår i fonden och/eller att värdepappren väljs på andra urvalsgrunder än deras vikt i jämförelseindexet.

R

Miten sijoitan rahastoihin,
s. 122.

33

Tracking error = fondens TER-tal.

F

34

Vid fondevaluering och -jämförelser är det skäl att uppmärksamma även
hur fonden klarat sig i förhållande till sitt jämförelseindex.

R

Miten sijoitan rahastoihin,
s. 153.
Placeringsfondsguide, s.
20.

35

Blandfonder kan minska ränterisken genom att öka andelen ränteinvesteringar i fondportföljen.

F

Placeringsfondsguide, s.
11.

36

AA har tecknat en frivillig pensionsförsäkring åt sin make BB. Försäkringspremierna betalas av AA medan den försäkrade är BB. Påstående:
BB får inte dra av försäkringspremierna i beskattningen.

F

http://www.vero.fi/svFI/Personkunder/Placeringar/Frivillig_pensionsforsakring(14748)

37

Ett aktiebolags styrelse utses av dess verkställande direktör, givet att
bolaget har en verkställande direktör.

F

Hoppu-Hoppu (2016), s.
366 ja 369

MÖJLIGHET ATT FÅ EN TILLÄGGSPOÄNG
Motivera kort ditt svar på det officiella svarspappret.
38

Prokura = proprieborgen.

F

Hoppu-Hoppu (2016), s.
210

39

Med flaggningsskyldighet avses börsbolagens skyldighet att publicera all
sådan information som kan ha en väsentlig inverkan på aktiekursen.

F

Hoppu-Hoppu (2016), s.
431

40

Du är värdepappersförmedlare på ett värdepappersföretag. En kund ger
ett uppdrag som du misstänker är ägnat att manipulera kurserna. Påstående: Värdepappersföretaget är ålagt att anmäla saken till Finansinspektionen.

R

Nousiainen-Sundberg, s.
243

41

Fjortonårige NN:s intressebevakare är hans föräldrar AA och BB. De
står samstämmigt i beråd att för NN:s pengar och i dennes namn köpa
aktier i ett teknologibolag som inte är börsnoterat. Påstående: Nämnda
investering förutsätter ett tillstånd av magistraten.

R

Nousiainen-Sundberg, s.
38-39

42

Vid tillhandahållande av investeringstjänster talar man ibland om så kallade kinesiska murar (Chinese wall). Påstående: Med begreppet kinesiska murar i detta sammanhang avser man det projektbaserade insiderregistret.

F

Nousiainen-Sundberg, s.
217

43

Investeraren BB får en utdelning om 10 000 euro från X Abp. Påstående: Utdelningen beskattas till 70 procent som kapitalinkomst medan
den till 30 procent är skattefri.

F

Placerarens skatteguide
2016, s. 8
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44

Investeraren CC säljer börsnoterade aktier till ett värde om 500 euro.
Hon har inte överlåtit annan egendom under skatteåret. Påstående:
Ingen skatt på överlåtelsevinsten utgår.

R

Placerarens skatteguide
2016, s. 25

45

Din kund DD säljer en bostad som för närvarande är uthyrd. Under den
tid bostaden varit i DD:s ägo har han använt den som sin stadigvarande
bostad oavbrutet i ett års tid. DD:s familjemedlemmar har inte brukat bostaden. Påstående: Överlåtelsevinsten på bostadsförsäljningen är skattefri.

F

Placerarens skatteguide
2016, s. 4

46

Din kund EE har fått den förhandsifyllda skattedeklarationen. EE äger
andelar i ett andelslag som dock saknas från förteckningen över hennes
tillgångar. Påstående: Den förhandsifyllda skattedeklarationen ska kompletteras med nämnda andelar trots att förmögenhetsskatten numera avskaffats.

R

Placerarens skatteguide
2016, s. 6

47

Källskattepliktiga ränteinkomster uppges inte i skattedeklarationen.

R

Placerarens skatteguide
2016, s. 12

48

Kostnader för skötsel och förvaltning av värdepapper är i beskattningen
avdragsgilla från kapitalinkomsterna till den del de överstiger en självrisk
om 50 euro.

R

Placerarens skatteguide
2016, s. 8

49

Förskott på arv beskattas enligt gåvoskatteskalan, inte enligt arvsskatteskalan.

R

50

Med utjämning avses den minimiandel bröstarvingarna är berättigade till
utgående från bestämmelserna om laglott.

F

Perhe- ja perintöoikeutta
pääpiirteissään (2017), s.
19
Hoppu-Hoppu (2016), s.
491

FRÅGOR MED MÖJLIGHET ATT FÅ EN TILLÄGGSPOÄNG.
17

Utdelningen anges ofta som ett absolut belopp (i euro) eller som en procentandel av aktiens nominella
värde, inte av aktiekursen.

20

Täljaren anges korrekt. Som divisor används däremot investeringsobjektets volatilitet.

37

Styrelsen utses av bolagsstämman, alternativt av förvaltningsrådet om bolagsordningen bestämmer så.
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