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1.

(1+1+1=3 poäng)

Anta att aktier i Ekonomisk Analys AB hade följande kursutveckling under en vecka: måndag, upp 0.02
%; tisdag, upp 0.05 %; onsdag, ned 0.10 %; torsdag, upp 0.17 %; samt fredag, upp 0.24 %.
a)
b)
c)

Beräkna det geometriska medelvärdet hos kursförändringarna.
Beräkna det aritmetiska medelvärdet hos kursförändringarna.
Beräkna volatiliteten hos kursförändringarna.

2.

(1+1+1+1+1=5 poäng)

Förklara kortfattat1 följande begrepp:
a)
b)
c)
d)
e)

Svag marknadseffektivitet.
Sharpe-kvot.
Jensens Alpha.
”Growth stock”.
”Value stock”.

3.

(4 poäng)

Inom CAPM brukar man skilja mellan systematisk och icke-systematisk risk. Definiera begreppen samt
ge konkreta exempel på båda typer av risk. Vad är separationsprincipen inom CAPM?

4.

(4 poäng)

Enligt DDM (eng. dividend-discount model) är nuvarande aktiekurs, , lika med nuvärdet av förväntad
aktieutdelning,
, och förväntad aktiekurs,
, i nästa tidsperiod:
(1)
där är diskonteringsräntan och ∙ är operatorn för rationella förväntningar. Mao betyder
att den förväntade aktiekursen i nästa tidsperiod bildas på så sätt att den är konsistent med DDM.
Visa att (1) implicerar att nuvarande aktiekurs är lika med nuvärdet av alla framtida förväntade aktieutdelningar, givet att ett transversalitetsvillkor är satisfierat. Tolka innebörden av transversalitetsvillkoret.

1

Mao innebär detta att man riskerar att få poängavdrag om man inte förmår svara kortfattat på frågan.

