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Deltagare i årets deltentamen, som erhållit minst 25 poäng i den, kan låta bli att besvara frågorna i tentens DEL IL 
Deltentamens poängtal utgör då resultatet för DEL IL För studerande som erhållit mer än 25 poäng i deltentamen och som 
besvarar frågorna i DEL Il kommer det högre poängtalet att gälla. För dem som utnyttjar godkänd deltentamen krävs minst 
20 poäng i DEL I, och minst 50 poäng totalt. För övriga krävs minst 50 poäng vid ett och samma tenttillfälle oberoende av 
poängfördelning över delarna. OLÄSLIGA SVAR BEDÖMS INTE! 

DELI 
1. Besvara kort (max 20 ord) och med egna ord följande frågor:
a) Vad avses med begreppet agent problem (agency problem)?
b) Med vilket relationstal (ratio) kan man avgöra ifall en aktie är en värdeaktie eller tillväxtaktie (va]ue stock,

growth stock)?
c) Varför förändras de årliga räntebetalningarna på ett annuitetslån (amortizing loan)?
d) Återbetalningstid är en metod för lönsamhtesbedömning av investeringsprojekt (payback investment rule). Vad

är intuitionen bakom metoden och vilka är dess största brister? ( ct.8.3)
e) Vad är det som avgör hur mycket risk som kan elimineras genom att kombinera aktier i en portfölj? (ccl2.3)
f) Vad är ett konvertibelt skuldebrev ( convertible bond)?
g) Vad avses med begreppet kontantkonverteiringsomlopp ( cash conversion cycle )? 14p 

2. Ange om följande påståenden är rätt eller fel:
(rätt svar ger +2 p, fel svar -2p och obesvarat Op. Negativt totalt poängtal avdras ej från övriga uppgifters poäng)

a) Eftersom aktieägarna har makten i aktiebolag (limited liability company) kommer de att vara de första som får
sin insats tillbaka vid en konkurs.

b) Ett handelsföretag borde i allmänhet uppvisa högre avkastning på investerat kapital (ROI) än ett företag inom
tung industri, eftersom handelsföretaget har en högre omloppshastighet på tillgångar (asset tumover).

c) För att räkna ut avkastningen på en obligation (yield to maturity of a bond) behöver man inte känna till .
obligationens marknadspris, men däremot behöver man känna till kuponräntan och återstående återbetalningar

d) Enligt dispositionseffekten ( disposition effect) har investerare en tendens att behålla aktier som sjunkit i värde
och sälja aktier som stigit i värde.

e) En portfölj består av två aktier med lika vikter (50% vardera). Beta för den ena aktien är 1,5 och beta för den
andra är 1,7. Om aktiernas avkastningar inte är perfekt korrelerade kommer betat för portföljen att vara lägre
än 1,6.

f) Om ett företag redovisar ett negativt resultat kommer företagets aktiekurs att sjunka.
g) Hypotesen om effektiva marknader innebär att priserna är korrekta och att ny information inte påverkar dem.
h) Skuldsättnings graden ( debt-to-value) ökar då ett skuldsatt företag betalar ut dividender. 16p 

3. Essä
Principerna för val av skuldsättningsgrad (Capita] Structure, k. 16): Förklara innebörden och logiken i
Modigliani och l'v!illers propositioner beträffande skuldsättningsgraden (leverage) och företagets värde på en
perfekt marknad (perfect capita! markets) (k. 16.2), samt hur valet av skuldsättningsgrad kan inverka på
företagets värde i verkligheten (k. 16.3-16.6).

(Skriv en uppsats. Ställ först upp en beskrivande innehållsförteckning (rubriker i logisk ordning) över din
redogörelse, och skriv sedan utgående från innehållsförteckningen. På annat sätt uppställda eller oläsbara svar
bedöms inte!) 20p 

4. Bonusuppgifter (välj två av uppgifterna nedan)
a) Nolåa - vad pågår?
b) Diskutera två börslistningar som gjorts eller planerats sedan årsslåftet?
c) Konecranes - vad pågår? Sp 

Förkortningar: k 15.1: kapitel 15.1 
cc7.3: kapitel 7, concept check 3, 
kt 10.1: kapitel 10, key term 1 
ct 8.1: kapitel 8, critical tbinking 1 
pr 1.14: kapitel 1, problems 14 VÄND! 



DELII 
Skriv tydligt och klart. Skriv också ut viktiga mellansteg i dina beräkningar. Lämna in alla papper i samband med ditt svar. 
Besvara alla frågor (uppgift 5-7). Ifall du väljer att inte besvara någon fråga lämna ett tomt fält i ditt tentpapper, där 
uppgiftsnummret och bokstaven, t.ex. uppgift 3. a) framgår. Om en uppgift känns otydlig, skriv ut hur du toll,ar den och lös 
uppgiften enligt denna tolkning. Licka till!! 

5. Nedan syns resultaträkningen för företaget Neste Ab för år 2015. Företaget betalade ut en dividend som
motsvarade 45,8 % av dess vinst år 2015. Anta att vinsten sjunker med 5 % mellan år 2015 och år 2016. Anta
även att företaget förväntas betala ut 45,8 % av dess vinst i dividend även i framtiden och att de pengar som
företaget håller kvar inom företaget, med start från år 2016 och framåt, investeras i nya projekt som förväntas
generera en konstant avkastning på 7,25 % i all framtid (de nya investeringarna ändrar ej på företagets
avkastningskrav).

Resultaträknin!'.1 falla tal är !!iVna i milioner C\ År 2015 Balansräknin2: År 2015 
Omsättning 11160 
Kostnader, sålda varor 9 852 

Eget kapital (milj.€) 3 084 
Skulde, (milj.€) 2 382 

Försäljning och administration 151 
Avslaivningar 358 

Kassa (milj. €) 596 
Totalt kapital (milj.€) 6 793 

Övriga kostnader 100 
Rörelseresultat (EBIT) 699 Antal aktier (st.) 255 568 717 

Ränteintäkter 20 
Ränteutgifter 86 
Övriga inkomster/utgifter I 
Resultat före skatt (EBT) 634 

Skatt 74 
Minoritetsandelar 3 
Årets vinst fNet income) 557 

a. Räkoa företagets avkastning på totalt kapital ("Return on assets" eller ROA) för år 2015. 2p 
b. Räkoa företagets avkastning på eget kapital ("Return on equity'' eller ROE) för år 2015. 2p 
c. Räkna kapitalets omsättningshastighet ("Asset Tumover'') för år 2015. 2p 
d. Företagets beta år 2015 är 0,89. Räkna, med Capita! Asset Pricing Mode! ("CAPM"), ut den förväntade

avkastningen för aktien för år 2015. Anta att den rådande riskfria räntan är 4 % och den förväntade
marknadsavkastningen är 7 %. 2p

e. Räkna företagets Po/E0-tal ("trailing Price-Earnings ratio") för år 2015, använd Gordons dividendmodell
("DDM"). Använd den förväntade avkastningen du räknade ut i uppgift e) som avkastningskrav. Ifall du inte
kunde räkna ut det, använd i så fall ett avkastningskrav på 4,5 %. 6p 

f. Räkoa företagets värde (''Enterprise Value") för år 2015. Använd ditt uträknade P0 från uppgift e). Ifall du
inte klarade av att räkna ut det, anta att almens pris var 30€ i slutet av 2015. 2p 

6. Anta att du vill spara pengar till din pension och att du har trettio år kvar till din pensionering. Du sparar varje
månad ända tills du går i pension. Efter det vill du kunna lyfta 2 000€ per månad i 20 års tid. Du förväntar dig en
årlig effektiv sparränta på 3 %.

a. Hur mycket bör du spara per månad i trettio år för att ha råd att kunna lyfta 2 000€ per månad i 20 års tid
under din pension? 15p

7. Anta att du har följande information om ett företag Läkemedel Ab:s aktieavkastningar:
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a. Räkna den genomsnittliga avkastningen (aritmetiska medelvärdet) för företagets aktieavkastningar? 2p
b. Räkna volatiliteten (standardavvikelsen) för företaget? 3p 

Anta att du vill öka graden av diversifiering i din portfölj (som ursprungligen består till 100 % av företaget 
Lälcemedel Ab ), och du därför köper andelar i en kostnadsfri fond som r.l<J'Jlgra�tt..fg.�Fondens 
förväntade avkastning är 1,75 % och dess varians är 1,15 %. Lälcemedel Ab:s beta-värde, i slutet av år 2015, med 
marknadsindexet är -1,50. 

c. Du konstruerar en portfölj som innehåller 35 % av fonden som repliker marknadsindexet och 65 % a!rner i
Läkemedel Ab, vad är portföljens förväntade avkastning? 3p

d. Vad är korrelation mellan marknadsindexets avkastning och företaget Läkemedel Ab:s avkastning? 3p
e. Använd denna korrelation för att räkna ut portföljens volatilitet (standardavvikelse). Om du inte kunde räkna

ut korrelationen i d)-fallet, anta att den är -0,25. 5p
f. Vad borde den riskfria räntan vara, ifall vi antar att Capita! Asset Pricing Mode! ("CAPM") håller? 3p


