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Fråga och svarsalternativer
Den rätta svarsalternativ i grönt

Marknaden, ekonomin och
ekonomisk information

Anta att ekonomin hotas av överhettning. Den offentliga sektorn
kan försöka stävja inflationstrycket genom att
a)
b)
c)
d)

Investeringsprodukter och
investeringsverksamhet

föra en expansiv finanspolitik.
föra en kontraktiv finanspolitik.
sänka styrräntan.
öka penningmängden i ekonomin.

En investerare tecknar en femårig obligation vars årliga kupong
är 2 procent och nominella belopp 10 000 euro till en kurs om
103. Ange investeringens effektiva avkastning
a)
b)
c)
d)

1,94 procent.
2,00 procent
2,06 procent.
3,00 procent

Lagstiftning om och etik
gällande tillhandahållande
av investeringstjänster
samt privaträttens grunder

Vilken av följande faktorer behövs inte för att kunna använda
Black-Scholes-modellen för värdering av optioner?

Beskattning av investeringar samt familjeoch arvsrättens grunder

AA dör och lämnar efter sig en egendom om 800 000 euro. AA
ärvs till lika delar av bröstarvingarna BB och CC. AA har för fem
år sedan gett en bostad värd 200 000 euro som en så kallad
gynnande gåva till BB. Hur mycket ärver CC nu?

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Priset på den underliggande tillgången.
Lösenpriset.
Volatiliteten.
Den förväntade avkastningen på den underliggande
tillgången.

300 000 euro.
400 000 euro.
500 000 euro.
600 000 euro.

Försäkringsparande

Ett ombud erbjöd ett kapitaliseringsavtal med fondanknytning
till en konsumentkund. Kunden godkände anbudet. Vilket av
följande påståenden om den första premieinbetalningen stämmer?
a) Med tanke på försäkringens ikraftträdande är det ovidkommande när kunden gör den första premieinbetalningen.
b) Försäkringen träder i kraft trots att kunden skulle låta bli att
betala minimibeloppet för den första premieinbetalningen,
givet att denne ändå betalar hälften av minimibeloppet.
c) För att avtalet ska träda i kraft ska kunden göra den första
premieinbetalningen i sin helhet inom 30 dagar från att anbudet godkänts.
d) Försäkringsbolaget kan kräva att kunden gör den första
premieinbetalningen inom 14 dagar från att anbudet godkänts.

