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1

Suorat sijoitukset löytyvät maksutaseeseen kuuluvasta rahoitustaseesta.
Väite: nämä suorat sijoitukset ovat sama asia kuin portfoliosijoitukset.

V

Taloudellista pääomaa s.
53.

2

Turun seudulle on muodostunut julkisuudessakin paljon kommentoitu laivateollisuuden klusteri. Väite: Klusterilla tarkoitetaan ulkomaalaisten yritysten tytäryhtiöiden muodostamaa keskittymää tietyllä alueella.

V

Taloudellista pääomaa s.
54.

3

Iso-Britannia poistuu brexitin myötä Euroopan unionista. Väite: EFTA =
Euroopan unioni.

V

Taloudellista pääomaa s.
79.

4

Eri maiden valtiontalouksien velkaantuneisuutta voidaan vertailla, kun
valtiontalouden bruttovelka suhteutetaan kyseessä olevan maan BKT:en.

O

Taloudellista pääomaa s.
94.

5

Finanssipolitiikalla tarkoitetaan julkisen vallan tulojen ja menojen säätelyä.

O

Taloudellista pääomaa s.
103.

6

Vapaa kassavirta = investoinnin kassavirta joka tapahtuu vasta investoinnin takaisinmaksuajan jälkeen.

V

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

7

M/B-tunnusluku (market-to-book) on yleensä kasvuyrityksillä suurempi
kuin vähäisen kasvun yrityksillä.

O

Moderni rahoitus, s. 240.

8

1960-luvun alussa tutkijat osoittivat, että tiettyjen oletusten vallitessa
osinkojen maksulla tai maksamattomuudella ei ole merkitystä sijoittajille.
Väite: Osingonmaksua voidaan perustella sillä, että on olemassa sijoittajia, jotka preferoivat osinkoja osakkeiden myynnistä saatavien tulojen sijasta.

O

Moderni rahoitus, s. 204.

9

Velattoman yrityksen ei kannata velkaantua, sillä velkaantuminen kasvattaa yrityksen pääoman keskimääräistä kustannusta.

V

Moderni rahoitus, s.
194.

10

Käyttökate-% = yrityksen liikevaihto jaettuna yrityksen taseen loppusummalla.

V

Mitä tilinpäätös kertoo, s.
258.

11

Omavaraisuusaste = yrityksen tuottama lisäarvo per tuote jaettuna tuotteen myyntihinnalla.

V

Mitä tilinpäätös kertoo, s.
187-188.

12

Oma pääoma tulee etuoikeusjärjestyksessä vieraan pääoman jälkeen.

O

Mitä tilinpäätös kertoo, s.
185.

13

Mitä enemmän optiolla on voimassaoloaikaa, sitä suurempi on option
aika-arvo ja samalla option markkinahinta.

O

Opi optiot, s. 34.

14

Myyntioption arvo nousee, kun sen kohde-etuuden hinta laskee.

O

Opi optiot, s. 32.

15

Pankin liikkeeseenlaskema warrantti eroaa vakioidusta optiosta siinä,
että warrantin toteutus korottaa kohdeyrityksen osakepääomaa.

V

Opi optiot, s. 22-23.

16

ROE mittaa maksuvalmiutta.

V

Opi osakkeet, s. 83.

17

Yhtiön omistajilleen maksaman osingon määrä ilmoitetaan yleensä prosentteina osakkeen pörssikurssista.

V

Opi osakkeet, s. 91.

LISÄPISTEKYSYMYS. Perustele vastauksesi lyhyesti viralliselle vastauspaperille.
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18

Syklisen osakkeen kurssit seuraavat jyrkästi talouden suhdanteita ja liikkuvat rajummin niin talouden nousuissa kuin laskuissakin.

O

Opi osakkeet, s. 101.

19

Koko markkinoiden beta on määritelty ykköseksi.

O

Opi osakkeet, s. 102.

20

Sharpen indeksiä laskettaessa sijoituskohteen tuotto yli riskittömän koron jaetaan markkinoiden toteutuneella riskipreemiolla.

V

Opi osakkeet, s. 103-104.

LISÄPISTEKYSYMYS. Perustele vastauksesi lyhyesti viralliselle vastauspaperille.
21

Vahvasti tehokkailla markkinoilla sisäpiirinkin tieto heijastuu heti markkinahintoihin.

O

Moderni rahoitus, s. 169.

22

Tutkijat ovat raportoineet useita sijoittajien käyttäytymistä kuvaavia tuloksia. Väite: Yksi sellainen on se, että sijoittajat ylipainottavat maantieteellisesti lähellä olevien yritysten osakkeita.

O

Moderni rahoitus, s. 179.

23

Sijoituskohteiden keskinäisen korrelaation kasvaessa hajautushyöty pienenee.

O

Moderni rahoitus, s. 146.

24

Korkokäyrä voi olla myös laskeva.

O

Moderni rahoitus, s. 92.

25

Kovenantilla tarkoitetaan lainan vakuudeksi asetettavaa reaalivakuutta.

V

26

Joukkolainan luottoluokituksen tippuminen nostaa lainan tuottovaatimusta.

O

Moderni rahoitus, s. 159160.
Sijoittajan korko-opas, s.
11.

27

Asiakas arkailee sijoittaa joukkolainaan, koska kyseessä oleva yritys ei
ole asettanut erityistä vakuutta lainalle. Väite: Joukkolainat ovat useimmiten vakuudettomia.

O

Sijoittajan korko-opas, s.
14.

28

Hybridilaina on pääomaturvattu sijoitustuote.

V

Sijoittajan korko-opas, s.
16.

29

Matala korkotaso helpottaa pääomaturvattujen tuotteiden rakentamista,
koska tuottokomponentin hankkimiseen jää enemmän rahaa matalan
korkotason seurauksena.

V

Pääomaturvattu sijoittaminen, s. 88.

30

Pääomaturvattu sijoittaminen suojaa kurssien romahtamista vastaan, jos
sitä verrataan vastaavaan suoraan sijoittamiseen.

O

Pääomaturvattu sijoittaminen, s. 95.

31

Rahaston hallinnointipalkkio ilmoitetaan usein prosentteina osuuden arvosta vuodessa (esim. 2 prosenttia per annum). Väite: Rahastot veloittavat tämän hallinnointipalkkion yhdellä kertaa kerran vuodessa rahastoosuuksien omistajilta.

V

Sijoitusrahasto-opas, s. 13.

32

Rahastojen aktiivisuus voi merkitä aktiivista kaupankäyntiä salkkuun
kuuluvilla arvopapereilla ja/tai sitä, että arvopaperi valitaan eri perusteilla
kuin vertailuindeksin painot.

O

Miten sijoitan rahastoihin,
s. 122.

33

Tracking error = rahaston TER-luku.

V

34

Rahastoja arvioitaessa ja vertailtaessa kannattaa ottaa huomioon myös
miten rahasto on menestynyt suhteessa vertailuindeksiinsä.

O

Miten sijoitan rahastoihin,
s. 153.
Sijoitusrahasto-opas, s. 20.
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35

Yhdistelmärahasto voi pienentää korkoriskiä lisäämällä korkosijoitusten
osuutta salkussaan.

V

Sijoitusrahasto-opas, s. 11.

36

AA on ottanut vapaaehtoisen eläkevakuutuksen aviopuolisolleen BB:lle.
AA suorittaa vakuutuksen maksut ja vakuutettu on BB. Väite: BB ei saa
vähentää maksuja verotuksessa.

V

http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Sijoitukset/Vapaaehtoinen_elakevakuutus (9738)

37

Jos osakeyhtiöllä on toimitusjohtaja, hän nimittää yhtiön hallituksen.

V

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

LISÄPISTEKYSYMYS. Perustele vastauksesi lyhyesti viralliselle vastauspaperille.
38

Prokuralla tarkoitetaan omavelkaista takausta.

V

Hoppu-Hoppu (2016), s.
210

39

Liputusvelvollisuudella tarkoitetaan pörssiyhtiön velvollisuutta julkistaa
viivästyksettä sellaiset tiedot, joilla saattaa olla olennaista vaikutusta arvopaperin arvoon.

V

Hoppu-Hoppu (2016), s.
431

40

Toimit sijoituspalveluyrityksessä arvopaperien välitystehtävässä. Yritykselle tulee asiakkaalta toimeksianto, jonka tavoitteena on syytä olettaa
olevan arvopaperin kurssin vääristäminen. Väite: Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiasta Finanssivalvonnalle.

O

Nousiainen-Sundberg s.
243

41

14-vuotiaan NN:n edunvalvojina toimivat hänen vanhempansa AA ja BB.
He ovat yhteistuumin ostamassa NN:n varoilla ja nimiin osakkeita teknologiayhtiöstä, joka ei ole listattu pörssissä. Väite: Kyseinen sijoitus edellyttää maistraatin lupaa.

O

Nousiainen-Sundberg s.
38-39

42

Sijoituspalvelutoiminnassa Kiinan muurilla (Chinese wall) tarkoitetaan
hankekohtaista sisäpiirirekisteriä.

V

Nousiainen-Sundberg s.
217

43

Sijoittaja BB saa 10 000 euron osingon X Oyj:ltä. Väite: Osingosta 70%
on pääomatuloveron alaista ja 30% verovapaata.

V

Sijoittajan vero-opas 2016,
s. 7

44

Sijoittaja CC myy pörssiosakkeita 500 eurolla. Hänellä ei ole verovuoden
aikana muita omaisuuden myyntituloja. Väite: CC:n osakemyynti on luovutusvoittoverosta vapaa.

O

Sijoittajan vero-opas 2016,
s. 22

45

Asiakkaasi DD myy asunnon. Asunto on tällä hetkellä vuokrattuna,
mutta DD on aiemmin omistusaikanaan käyttänyt sitä vakituisena asuntonaan yhtäjaksoisesti yhden vuoden. DD:n perheenjäsenet eivät ole
asuneet asunnossa. Väite: Asunnon myyntivoitto on DD:lle verovapaata.

V

Sijoittajan vero-opas 2016,
s. 3

46

Asiakkaasi EE on saanut esitäytetyn veroilmoituksen. Siinä on lueteltu
varallisuuseriä, mutta veroilmoituksesta puuttuu EE:n omistamia osuuskunnan osuuksia. Väite: Kyseiset osuudet on ilmoitettava esitäytetyn veroilmoituksen tietoja täydentämällä, vaikka varallisuusvero onkin poistunut.

O

Sijoittajan vero-opas 2016,
s. 5

47

Lähdeverotettavia korkotuloja ei ilmoiteta veroilmoituksessa.

O

Sijoittajan vero-opas 2016,
s. 11
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48

Arvopaperien hoidosta tai säilyttämisestä johtuneet kulut ovat verotuksessa pääomatuloista vähennyskelpoisia 50 euron omavastuun ylittävältä osalta.

O

Sijoittajan vero-opas 2016,
s. 7

49

Ennakkoperintöä verotetaan lahjaveroasteikon eikä perintöveroasteikon
mukaisesti.

O

50

Tasingolla tarkoitetaan perinnön vähimmäisosuutta, johon rintaperillisellä on oikeus lakiosasäännösten johdosta.

V

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

LISÄPISTEKYSYMYKSET
17

Osinko ilmoitetaan usein absoluuttisena arvona (euroa) tai prosenttia nimellisarvosta, ei pörssikurssista.

20

Muuten oikein, mutta jakajana on sijoituskohteen oman tuoton volatiliteetti.

37

Hallituksen nimittää yhtiökokous, tai hallintoneuvosto jos yhtiöjärjestys niin määrää.
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