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Kursens mål
Efter att ha genomgått kursen skall studenten
• ha grundläggande kunskaper om finansiell ekonomi samt de finansiella 

marknaderna, finansiella instrument och finansiella institutioner
• kunna tillämpa dessa kunskaper på aktuella problem
• kunna tillägna sig fortsättningskurser i finansiell ekonomi, utifrån tillräckliga 

kunskaper och färdigheter i ämnet.
Studenten skall efter genomgången kurs ha kunskap om och förmåga att analysera
• kapital- och kreditmarknadernas roller och funktioner
• ett företags prestation med hjälp av balansräkningen, resultaträkningar, 

kassaflödesanalyser samt nyckeltal
• finansiell planering och hållbar tillväxttakt
• begreppen diskontering, framtida värde och nuvärde för att göra 

investeringsstrategier inklusive investering i aktier och aktierelaterade instrument, 
ränteinstrument, fondandelar och strukturerade produkter

• riskhanteringsmetoder inklusive pensionsförsäkring, kapitalförsäkring, 
grundläggande portfölj teori och derivatinstrument såsom optioner, terminer, futures 
och swapkontrakt 

• riskjusterad avkastning och effektiv portfölj och den effektiva marknadshypotesen
• värdering av finansiella tillgångar som obligationer och aktier

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
Du behöver också:  Matematik 3b alternativt 3c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2.
eller
Matematik C, Samhällskunskap A. 
(Områdesbehörighet 4 / A4)

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

Kursens innehåll
Kursen introducerar studenter till de teorier och modeller som används för att analysera 
finansmarknader och institutioner, för att sedan examinera dessa teorier och modeller med 
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verkliga scenarier. Det introduceras empiriska tillämpningar av teman som hjälper 
studenterna att utveckla ett viktigt kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga samt 
förbereda dem för en framtida affärs- och finansiell karriär.
• Översikt över det finansiella systemet
• Vad betyder räntor och vad är deras roll i en värdering?
• Varför ändras räntorna?
• Hur påverkar risk och termstruktur räntorna?
• Är finansiella marknader effektiva?
• Varför finns finansiella institutioner?
• Varför uppstår finansiella kriser och varför är de så skadliga för ekonomin?
• Penningmarknaden
• Obligationsmarknaden
• Aktiemarknaden
• Bolånemarknaden
• Bankväsen och förvaltning av finansinstitut
• Riskhantering i finansiella institutioner

 
Övrigt
De utbildningskrav som gäller för att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare enligt 
Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om krav för registrering av fastighetsmäklare 
(KAMFS 2013:3) innehåller bland annat krav på sammanlagt 30 högskolepoäng i ”
Fastighetsförmedling”. Denna kurs, Finansiell ekonomi, uppfyller, inom ramen för, 
Mäklarekonomprogrammet 180 hp, vid Högskolan Väst, kraven för 7,5 högskolepoäng i ”
Fastighetsförmedling”.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Engelska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1N  - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Huvudområde(n)
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