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Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l

redogöra för och använda grundläggande aktiekunskap
beskriva och bedöma olika aktierelaterade värdepapper
redogöra för och använda fundamentala analys och värderingsmodeller
ge exempel på börspsykologins betydelse vid värdepappersaffärer
beskriva och bedöma teknisk aktieanalys
redogöra för hur optioner fungerar och beräkna resultatet vid olika
optionsstrategier
använda optioner som komplement till aktier
förklara hur aktier och andra värdepapper beskattas i olika situationer
välja och beskriva lämpliga värdepappersstrategier i olika marknadssituationer
använda Internet på värdepappersområdet

Innehåll
Kursen innehåller:
l
l
l
l
l
l
l
l

grundläggande aktiekunskap
aktierelaterade värdepapper
fundamental aktieanalys
börspsykologi
teknisk aktieanalys
optioner
beskattning av värdepapper
strategier vid värdepappersaffärer

l
l
l
l
l
l
l

aktierelaterade värdepapper
fundamental aktieanalys
börspsykologi
teknisk aktieanalys
optioner
beskattning av värdepapper
strategier vid värdepappersaffärer

Undervisningsformer
Undervisningen sker på distans med hjälp av en webbstudieplats och består av
självstudier efter kursansvarigs instruktion, deltagande i webbaserade gruppdiskussioner
och författande av individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Kursen förutsätter tillgång
till dator och internet. Inga obligatoriska träffar på campus ingår.

Examination
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Examinationen sker genom enskild hemtentamen.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.
Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i nära
anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen meddelats. Vid
skriftlig tentamen ges minst fem tillfällen att tentera för den kursplan till vilken studenten
antagits. Vanligtvis ges tre tillfällen per läsår. Studenter som fått underkänt på rapporter
kan komplettera efter examinators anvisningar för att uppnå godkänt resultat.
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband
med kurs/delkursstart, liksom hur sammanvägning av betyg på enskilda
examinationsmoment till slutligt kursbetyg sker.

Kursvärdering
Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en
kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter
som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle.
Kursvärderingen genomförs anonymt.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i denna kurs: 1FE940 7,5 hp.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Bernhardsson, J. Investera som mästarna. Aktiespararna Kunskap. Ca 240 s. Senaste
upplagan.
Karlsson, I. Stora Aktiehandboken. AB Aktieskolan. Ca 320 s. Senaste upplagan.
Övrigt studiematerial, ca 200 s.
Referenslitteratur
Bernhardsson, J. Investerarens uppslagsbok. Liber Ekonomi. Ca 250 s. Senaste
upplagan.
Nilsson, P. & Torssell, J. Tradinghandboken. Aktiespararna Kunskap. Ca 130 s.
Senaste upplagan.

