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Kursens mål
Denna kurs betonar tillgångsallokering samtidigt som de praktiska tillämpningarna av 
investeringsteori presenteras. Den hjälper dig att bli en informerad användare av 
investeringar. Kursen utrustar dig med färdigheterna för att få tillgång till aktuella frågor och 
debatter som omfattas av både media och mer specialiserade finansiella tidskrifter. Oavsett 
om du planerar att bli en investeringsspecialist eller en sofistikerad individuell investerare, 
kommer du att finna dessa färdigheter avgörande i dagens snabbt utvecklande omvärld.
 
Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha grundläggande kunskaper om finansiell investeringsanalys och portföljteori
• kunna tillämpa dessa kunskaper på aktuella finansiella problem.

 
Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att analysera:
• tillgångsallokering
• finansiella investeringar och hållbar tillväxttakt
• riskhanteringsmetoder inklusive portföljteori och derivatinstrument såsom optioner, 

terminer, futures och swapkontrakt
• riskjusterad avkastning, effektiv portfölj och den effektiva marknadshypotesen
• värdering av finansiella tillgångar som obligationer och aktier.

Behörighetskrav
Nationalekonomi A-nivå, minst 22,5 hp.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom skriftlig tentamen. Dessutom är deltagande i seminarier 
obligatoriskt.

Kursens innehåll
• Grunden för investeringar
• Portföljteori
• Skuldinstrument
• Värdepappersanalys
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• Derivatmarknader
• Aktiv investeringshantering

Övriga föreskrifter
Betygskala: F/Fx/E/D/C/B/A - Otillräckligt, Otillräckligt - ytterligare prestationer krävs innan 
betyg kan ges, Tillräckligt, Tillfredsställande, Bra, Mycket bra, Utmärkt
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på 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.

Överlappar annan kurs
INPU10

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Huvudområde(n)
Nationalekonomi

Postadress Telefon Webbadress Sida
Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 2
461 86 Trollhättan

Utskriven 2023-04-25 09:37


