
   

 

 

Examen i placeringsärenden (APV1) 
Exempelfrågor 2021 

 
 

Examen i placeringsärenden (APV1) 
 
Exempelfrågor 

 

 
Kunskapsområden Fråga och svarsalternativer 

 
Den rätta svarsalternativ i grönt 

1. Marknaden, ekonomin 
och ekonomisk information 

Finansmarknaden kan delas in i 
 

a) aktiemarknaden och finansiella förmedlare. 
b) penningmarknaden och kapitalmarknaden. 
c) finansbolag och bankirföretag. 
d) finansmarknaden och kreditmarknaden. 

1. Marknaden, ekonomin 
och ekonomisk information 

Hyresreglering kan ha många olika konsekvenser. Vilket av 
följande svarsalternativ är dock inte en sådan konsekvens?
  

a) Hyresregleringen leder vanligen till att hyrorna sjunker. 
b) Hyresregleringen leder på lång sikt till att utbudet av 

hyresbostäder minskar. 
c) Till en början sjunker hyrorna till den reglerade hyresnivån 

samtidigt som utbudet minskar förhållandevis lite. 
d) Hyresregleringen minskar efterfrågan på hyresbostäder. 

 

1. Marknaden, ekonomin 
och ekonomisk information 

I det ekonomiska kretsloppet förekommer såväl läckage som 
injektioner. Vilket av följande svarsalternativ representerar ett 
läckage? 
 

a) Satsningar på ökad produktionskapacitet. 
b) Det att hushållens besparingar stannar kvar i bankernas 

balansräkningar. 
c) Inkomstöverföringar från den offentliga sektorn. 
d) Exportintäkter. 

 

2. Investeringsprodukter 
och 
investeringsverksamhet 

Vad avses med effektiva marknader? 
 

a) Enbart de mest sofistikerade investerarna har tillträde till 
marknaden. 

b) Den högsta förväntade avkastningen är förknippad med bo- 
lag som har de effektivaste processerna. 

c) Marknadspriserna på värdepapperen återspeglar all tillgäng- 
lig relevant information. 

d) Investerarnas informationshanteringsförmåga fördubblas för 
varje år. 

2. Investeringsprodukter 
och 
investeringsverksamhet 

Vilka av följande påståenden om kapitaliseringsavtal stämmer? 
Notera att denna fråga har två rätta svar. 
 

a) Ett kapitaliseringsavtal är ett avtal mellan kunden och ett 
försäkringsbolag. 

b) Ett kapitaliseringsavtal omfattar alltid en 
försäkringskomponent, till exempel ett dödsfallsskydd. 

c) Kapitaliseringsavtal omfattas av insättningsgarantin för 
försäkringsbolag. 

d) Ett kapitaliseringsavtal kan vara fondanknuten, basera  sig på 
beräkningsränta eller vara en kombination av dessa. 
 



2. Investeringsprodukter 
och 
investeringsverksamhet 

En investeringsprodukt är marknadsneutral. Vad avses med 
detta?  
 

a) En investeringsprodukt vars värde inte är beroende av den 
allmänna marknadsutvecklingen utan av hur till exempel 
aktier eller sektorer rör sig i förhållande till marknaden eller 
i förhållande till varandra. 

b) En passiv investeringsprodukt som investerar enligt 
marknadsindexet, till exempel en ETF. 

c) En investeringsprodukt vars värde stiger och sjunker i takt 
med marknadsindexet. 

d) En investeringsprodukt vars avkastning med säkerhet är 
känd i förväg och således oberoende av 
marknadsavkastningen. 

 

3. Lagstiftning om och etik 
gällande tillhandahållande 
av investeringstjänster 
samt privaträttens grunder 

Vilket av följande svarsalternativ är inte en sådan kundkatego- 
risering som avses i lagen om investeringstjänster? 

 
a) Icke-professionella kunder. 
b) Professionella kunder. 
c) Institutionella investerare. 
d) Godtagbara motparter. 

3. Lagstiftning om och etik 
gällande tillhandahållande 
av investeringstjänster 
samt privaträttens grunder 

Vilket av följande påståenden om fullmakter stämmer? 
  

a) En fullmakt är en tvåsidig rättshandling. 
b) En fullmakt är en ensidig rättshandling. 
c) En fullmakt är en rättshandling för dödsfall. 
d) En fullmakt förpliktar fullmaktsinnehavaren att handla på det 

sätt som avses i fullmakten. 

3. Lagstiftning om och etik 
gällande tillhandahållande 
av investeringstjänster 
samt privaträttens grunder 

Begreppet fullmäktigens behörighet syftar på 
  

a) att fullmaktsinnehavaren är myndig. 
b) de handlingsdirektiv fullmaktsinnehavaren har fått. 
c) att fullmaktsinnehavaren handlar enligt god sed. 
d) fullmaktsinnehavarens rätt att företräda fullmaktsgivaren. 

4. Beskattning av in- 
vesteringar samt familje- 
och arvsrättens grunder 

Ange skatteprocenten för kapitalinkomster då skatteårets 
beskattningsbara kapitalinkomst uppgår till 10 000 euro. 

 
a) Svaret beror på personens förvärvsinkomster. 
b) 28 procent. 
c) 30 procent. 
d) 34 procent. 

4. Beskattning av in- 
vesteringar samt familje- 
och arvsrättens grunder 

BB dör som änka och utan testamente. Den enda släktingen vid 
liv är hennes kusin. Hennes make CC som dött tidigare har 
sekundära arvingar. Vem ärver BB:s egendom? 
 

a) CC:s sekundära arvingar. 
b) Kommunen. 
c) BB:s kusin. 
d) Staten. 

 

 


