
 

Eksamensopgave 1, Finansiering C, Efterår 2020 – Fondsbørsens hovedopgaver og produkter 

https://www.berlingske.dk/oekonomi/oekonom-fondsboersens-nedbrud-faar-ikke-betydning-for-markedet 

1. Hvad er First North og hvad er dens berettigelse ? 

2. Hvilke krav stilles til effektivt og velfungerende aktiemarked ? 

3. Redegør for de krav, der stilles til en virksomhed, der ønsker at blive optaget på NASDAQ 

Copenhagen 

 

Eksamensopgave 2, Finansiering C, Efterår 2020 – Aktier 

Læs:  https://borsen.dk/investor/kurser/danske-aktier/ 

1. Redegør for hvad en aktie er – kom ind på både A aktier, B aktier og præferenceaktier 

2. Forklar hvad en akties børskurs er og hvorfor der som regel er forskel på denne kurs og den 

teoretiske kurs. 

3. Forklar hvad en aktieudvidelse er. 

 

Eksamensopgave 3, Finansiering C, Efterår 2020 – Obligationer 

Læs:  https://www.berlingske.dk/business/der-omlaegges-laan-og-koebes-bolig-i-stor-stil-trods-corona 

Obligationer udstedet typisk af realkreditinstitutterne og er den helt overordnede finansieringskilde af fast 

ejendom i Danmark. 

1. Forklar hvad en obligation er 

2. Redegør for henholdsvis direkte og effektive renter 

3. Hvad betyder det aktuelle renteniveau for boligpriserne i København 

 

Eksamensopgave 4, Finansiering C, Efterår 2020 – Realkredit 

Læs:  https://www.boligsiden.dk/nyheder/2020/09/vil-corona-paavirke-vores-valg-af-realkreditlaan/ 

 

De fleste ejere af fat ejendom har været i dialog med et realkreditinstitut, når boligen skal finansieres. 

Besvar nu disse spørgsmål: 

1. Hvad er et realkreditlån og hvem udsteder realkreditlån  ? 

2. Forklar forskellene samt fordele og ulemper ved henholdsvis fastforrentede lån og lån med variable 

rente. Forklar også, hvad det vil sige, at et lån har afdragsfrihed. 

3. Redegør for hvad en bidragssats er og hvordan den er påvirket af låntype 

 

 

https://www.berlingske.dk/business/der-omlaegges-laan-og-koebes-bolig-i-stor-stil-trods-corona
https://www.boligsiden.dk/nyheder/2020/09/vil-corona-paavirke-vores-valg-af-realkreditlaan/


Eksamensopgave 5, Finansiering C, Efterår 2020 – Låneomkostninger 

Læs: https://ekstrabladet.dk/biler/koeb-bil-rentefrit-nu-kan-du-faa-billaan-med-rente-paa-0/8329707 

Det har næppe været billigere at låne end, det er nu. Derfor er det mange, både private og virksomheder, 

som benytter sig af det i deres dagligdag. Besvar disse spørgsmål: 

1. Forklar, hvad ÅOP er og hvorfor den er relevant, når omkostningerne på forskellige lån skal 

sammenlignes. 

2. Hvor er ÅOP som regel højest – på et lån med kort eller lang løbetid ? 

3. Forklar fordele og ulemper ved en kassekredit og hvordan virksomheder anvender en kassekredit. 

 

 

Eksamensopgave 6, Finansiering C, Efterår 2020 – Investering i aktier 

Læs:  https://formuepleje.dk/videnscenter/nyheder/2020/investering-kan-vaere-en-oejenaabner-til-

verden/ 

Aktier er traditionelt en investeringsform, som mange investorer vælger at investere i. Besvar disse 

spørgsmål: 

1. Hvilke forhold indgår typisk, når man fastlægger en investorprofil ? 

2. Redegør for tre typiske investorprofiler 

3. Hvad er forskellen på makroøkonomiske og mikroøkonomiske analyser  

 

https://ekstrabladet.dk/biler/koeb-bil-rentefrit-nu-kan-du-faa-billaan-med-rente-paa-0/8329707
https://formuepleje.dk/videnscenter/nyheder/2020/investering-kan-vaere-en-oejenaabner-til-verden/
https://formuepleje.dk/videnscenter/nyheder/2020/investering-kan-vaere-en-oejenaabner-til-verden/

