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Innehåll
Kursen behandlar de finansiella marknaderna och deras aktörer. Särskilt behandlas institutionernas roll på den svenska
finansmarknaden så som Riksbankens och Finansinspektionens. Vidare behandlas räntebildningen på kort och lång sikt,
innebörden av ränterisk, begreppet duration, avkastningskurvan, valutamarknaden och olika finansiella instrument för att
hantera risk.
Mål
Ett övergripande mål är att ge studenten grundläggande kunskaper om finansmarknadens roll i samhället.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
1. redogöra för finansmarknadens funktion i samhällsekonomin samt orsaker till marknadsmisslyckanden,
2. redogöra för institutionella förhållanden inom den finansiella sektorn,
3. beskriva och förklara olika teoretiska modeller inom området finansiell ekonomi,
4. redogöra för pris- och räntebildningen på de finansiella marknaderna,
Färdigheter och förmåga
5. beräkna avkastningen på de vanligaste finansiella instrumenten,
6. genomföra enklare prognoser över ränteutvecklingen och analysera orsaken till ränteskillnader mellan olika tillgångar samt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
7. kritiskt värdera en teoretisk modells grundantaganden och tillämpbarhet på ett specifikt ekonomiskt problem.
Undervisningsformer
Undervisningen ges i form av föreläsningar. Undervisningen sker på svenska. Undervisning på engelska kan förekomma.
Kurslitteraturen är på svenska och engelska.
Examinationsformer
Kursen examineras genom skriftlig tentamen (omfattande mål 1-7) och inlämningsuppgift (omfattande mål 2 och 7). För
betyget Godkänd på hel kurs krävs godkänt på skriftlig tentamen och godkänd inlämningsuppgift. För betyget Väl godkänd på
hel kurs krävs väl godkänt på skriftlig tentamen och godkänd inlämningsuppgift. Studentens rättigheter och skyldigheter vid
examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Mishkin, F. & Eakins, S. (2012), Financial Markets and Institutions, Pearson International Edition, Prentice Hall, 7:th ed.
Wissén, P & Wallgren, A. (2011), “De svenska finansmarknaderna” i Hultkrantz, L. & Tson Söderström, H. (red), Marknad
och Politik, 9:e upplagan, SNS Förlag.
Sveriges riksbank: Den svenska finansmarknaden (senaste utgåvan)
Sveriges riksbank: Finansiell stabilitet(senaste utgåvan).
Ytterligare material kan tillkomma som utdelas i samband med undervisning eller tillhandahålls i utbildningsplattformen Ping
Pong.
Studentinflytande och utvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering genom en enkät. Kursansvarig sammanställer enkäterna. Utvärderingen
sammanställs och offentliggörs i enlighet med institutionens bestämmelser.
Övrigt
Kursen ingår i Civilekonomprogrammet.

