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Del 1 

1.) Hva er de fire hovedgruppene av finansielle instrumenter? Hva betyr 
“førstehåndsmarked” og “annehåndsmarked”? Hvilket type marked er Oslo Børs?


2.) Sant eller usant: (forklar)


A. Børs er den eneste lovlige måten å kjøpe og selge verdipapirer i Norge på. 

B. Oslo Børs kun omsetter aksjer.

C. MTF (Multilateral Trading Facilities) er det samme som Børs.

D. De fleste obligasjonene omsettes på Børs. 

3.) Hva er tre av hovedoppgavene til finansmarkedene. Forklar gjerne med en 
eksempel. 


4.) Forklar hva pengemarkedet er og hva det brukes til. 


5.) Hva er de 4 typer likviditet? Gi en eksempel for hver av de. 


6.) Plasser følgende i rekkefølge fra mest til minst likvide eiendeler: Kommersiell 
eiendom, kontanter,  OTC derivater, børsnoterte aksjer


7.) Gi en kort definisjon av følgende begrep: Sertifikater, Statskasseveksler, IMM-
datoene, gjenkjøpsavtaler (repo), valutabytteavtaler.


8.) Forklar hva NOWA-renten og Folio-renten er og hva er forholdet mellom de. 


9.) Hva er den viktigste referanse-renten i Norge og hvordan blir den etablert?




10.) Gi en kort definisjon på følgende: Obligasjon, pålydende verdi, kupongrenter.


11.) Hva menes med innløsningsrett? Kan det sies at en boliglån-taker har 
innløsningsrett? 


12.) Definere følgende: Løpetidspremie, kredittpremie, likviditetspremie. 


13.) Hva er en OMF og hvordan er den hovedsakelig brukt i Norge? Hva er 
forskjellen mellom OMF og ABS? Hvorfor er ikke det lov å bruke ABS til å 
finansiere boliglån i Norge?


14.) Den norske stat er netto fordringshaver på utlandet. Det vil si at staten har en 
budsjett overskudd. Hvorfor da tar den norske staten ut lån i form av 
statsobligasjoner? 


15.) Hvorfor oppretter banker kredittforetak? 


16.) Hva er forskjellen mellom hollandske og amerikanske auksjoner og hvilken 
type auksjon er brukt til å utstedes statsobligasjoner. Hvorfor bruker man auksjon 
til å utstede statsobligasjoner?


17.) Sant eller usant: 

A. 	 Statsobligasjoner kan omsettes både på Oslo Børs og OTC (Over the 

Counter).

B. <<Market Making>> er når et meglerhus stiller selv som motpart til kjøp eller 

salg av en obligasjon, fram til de kan finne en annen motpart.

C. Primærhandlerne av statsobligasjoner (som har mulighet til å kjøpe på auksjon) 

er forpliktet til å stille som market makers for et minstevolum av 
statsobligasjoner.


D. I internasjonal sammenheng, er den børsregistrerte omsetningen i norske 
statspapirer relativt lav.


18.) Hvordan skjer veksling av valuta i praksis? 


19.) Hvis en norsk kunde ønsker å kjøpe amerikanske dollar mot norske kroner, hva 
må kunden gjøre og hvorfor? 


20.) Hvordan kan investorene føre kontroll over børsnoterte aksjeselskaper?




Del 2 Finansiel stabilitet 

21.) Hva er de fire funksjonene til en velfungerende finansiell system? Gi en 
eksempel til hver. 


22.) Forklar hvordan finansielle sykler kan få en selvforsterkende dynamikk i 
oppgangs- og nedgangsfaser. 


23.) Hvorfor er det vanskelig å forutsi en finansielle krise? 


24.) Hva er grunnene for at myndighetene burde gripe inn for å sikre finansielle 
stabilitet? 


25.) Hva er hensikten med innskuddssikring og hvilke problemer kan ordningen 
føre til. 


26.) Hvilke institusjoner i Norge arbeider med finansielle stabilitet? Hvilke roller har 
hver av institusjonene. 


27.) Norges Bank har forebyggende oppgaver innrettet mot å begrense risikoen i 
avregnings- og oppgjørssystemene. Forklar hva dette betyr. Bruk gjerne en 
eksempel. 



