Uppsala universitet
Nationalekonomiska institutionen
Mikael Bask (070-949 83 97 mellan 09:00-10:00)

Skrivningsnummer: __________

Vid tentamen måste varje student legitimera sig med fotolegitimation.
Om så inte sker kommer tentamenssvaren inte att rättas.

TENTAMEN I B/FINANSIELL EKONOMI
20 februari 2016

Anvisningar:
•
•
•
•
•
•
•

Tentamen består av 4 uppgifter som maximalt ger 16 poäng.
För betyget Godkänt krävs minst 8 poäng och för betyget Väl godkänt krävs minst 12 poäng.
Det maximala antalet poäng man kan få på en uppgift är inte ett mått på hur mycket man förväntas
skriva som svar, utan hur viktig uppgiften är i tentamen.
Skrivtiden är 3 timmar.
Du får använda miniräknare vars minne är tömt vid tentamens början.
Besvara varje uppgift på ett separat ark.
Skriv ut skrivningsnummer på alla inlämnade ark, men skriva inga namn eller personnummer på
något av arken.

1.

(2+2+3=7 poäng)

a) Förklara kortfattat 1 och illustrera grafiskt begreppen 𝛼, 𝛽 och SML inom CAPM.
b) Förklara dessutom – endast i en mening – vad CAPM är.
c) Vad är Gene Famas och Ken Frenchs trefaktormodell? Mao vad avser modellen att förklara, vilka
faktorer ingår i modellen samt hur är dessa faktorer definierade?

2.

(2 poäng)

Varför kan inte alla investerare på aktiemarknaden lära sig att slå börsens index?

3.

(3 poäng)

En kupongobligation med nominellt belopp 100 000 SEK och löptid 10 år emitteras på marknaden. Kupongen betalas ut årligen med första utbetalning redan idag, där kupongräntan är 1 % och diskonteringsräntan är 2 %.
Härled fram en modell för obligationspriset och beräkna därefter obligationspriset.

4.

(2+2=4 poäng)

a) Förklara hur man formerar en ”protective put”, varför man skulle vilja göra detta samt illustrera grafiskt dess ”payoff” och vinst i en figur. Var noga med att förklara alla ingående begrepp.
b) En europeisk köpoption har 30 dagars återstående löptid, där lösenkursen på lösendagen för 1 aktie i Finansiell Analys AB är 15 SEK. Aktiekursen i nämnda bolag är idag 15 SEK. Vad är köpoptionens
pris idag om den riskfria räntan är 2 % och om den underliggande tillgångens volatilitet har skattats till
att vara 5 %? Nyttja följande uttryck samt bifogad tabell (se sista sidan):
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Mao innebär detta att man får poängavdrag om man inte förmår svara kortfattat på frågan.

