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Publikationen ”Vad man bör veta om värdepapper” är avsedd för lärarnas behov av material för
undervisningen i ekonomikunskap. Vi hoppas att materialet till tillämpliga delar kan utnyttjas på
olika skolnivåer. I publikationen redogörs för värdepappersmarknaden med tanke på samhälls-
ekonomin, företagen och placeraren.

Senast har finanskrisen nu visat att det finns ett behov av en förbättring av medborgarnas fi-
nansiella läsfärdighet. Kännedomen om grundbegreppen är viktig vid skötseln av de egna pen-
ningaffärerna vare sig det gäller låneupptagning eller placerande. Också för förståelsen av den
ekonomiska diskussionen och ekonominyheterna är det av vikt att känna till de centrala begrep-
pen på marknaden.

Grunden för en förnuftig skötsel av den egna ekonomin läggs bäst redan i skolan. Därför är det
skäl att skoleleverna börjar bekanta sig med sparobjekt också på marknaden för värdepapper.
Börsstiftelsen önskar att grundskolorna, gymnasierna och övriga läroinrättningar klarlägger grun-
derna för värdepappersmarknaden under lektionerna i läroämnen som lämpar sig för det.

Börsstiftelsen har också producerat videoprogram för att användas i skolorna. De kan ses på
stiftelsens webbsidor på adressen www.porssisaatio.fi Lärarnas kommentarer är välkomna med
tanke på utvecklandet av nytt läromaterial.

De bilder som finns i denna guide kan laddas ner som power point-framställning på Börsstif-
telsens nätsidor. Där finns också alla guider som refereras till i texten.

Börsstiftelsen tackar lektor Markku Liuskari och lektor Riitta Mikkola för deras kommentarer till
guiden. Publikationen har översatts till svenska av pol. mag. Nina Tallberg.

Helsingfors i april 2010
Sirkka-Liisa Roine

Börsstiftelsen i Finland

Vad man bör veta om värdepapper
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VÄRDEPAPPERS-
MARKNADENS
UTVECKLING
Börsverksamhetens historia

Helsingforsbörsen inledde sin verksamhet år 1912, men
den organiserade värdepappershandeln fick sin början
i Finland redan på 1860-talet. I andra delar av världen är
traditionerna för värdepappershandeln av betydligt äld-
re datum. I London handlade man med värdepapper re-
dan i slutet av 1500-talet. Världens mest kända börs,
New York Exchange inledde sin verksamhet år 1792.

Utrustningen av handelsfartyg var i tiderna av stor be-
tydelse för utvecklingen av aktiemarknaden. Därvid kom
fördelarna med att dela risk och avkastning fram myck-
et konkret. När fartygen i början av den nya tiden skick-
ades iväg från Europa till Asien, hotades både fartyget
och lasten av många faror. Vinsterna vid framgångsrika
resor var stora, men om fartyget sjönk eller råkade i hän-
derna på sjörövare, innebar det ofta katastrof för ett han-
delshus. Därför började uppfinningsrika handelsmän
samarbeta och sålde andelar i varandras skepp. Aktie-
bolaget är fortsättningsvis en god bolagsform för att de-
la på risker och vinster.

Aktiebolagen och aktiefinansieringen har varit av vä-
sentlig betydelse också för Finlands näringsliv. Då in-
dustriföretag och affärsbanker på 1800-talet samlade fi-
nansiering för etablering eller utvidgning av bolag, var
det möjligt att få ihop aktiekapital endast i små poster. På
detta sätt förblev också riskerna små per aktieägare.

Värdepappersmarknadens
betydelse ökar

Finansmarknaden i Finland var länge mycket bankcen-
trerad. När regleringen från och med medlet av 1980-ta-
let gradvis började hävas och begränsningarna för ka-
pitalströmmarna slopas, förbättrades förutsättningarna
för värdepappersmarknadens tillväxt. Även recessionen
och bankkrisen på 1990-talet satte fart på utvecklingen.
Slopandet av skattefriheten för ränteinkomster förbätt-
rade värdepappersplaceringarnas konkurrenssituation
i jämförelse med depositionerna.

Värdepappersmarknaden fungerade som en viktig fi-
nansieringskanal för företagen. Under de första åren på
2 000-talet lyfte företagen inte mycket pengar på aktie-
marknaden, eftersom förmånlig lånefinansiering var till-
gänglig från inhemska och internationella banker samt på
masslånemarknaden. Situationen förändrades under fi-
nanskrisen, då bolagen igen behövde mera aktiekapital
och då lånefinansieringen försvårades och priset steg.

Runt sekelskiftet kom flera nya bolag till Helsingforsbörsen,
men sedan dess har antalet börsbolag minskat. Aktie-
omsättningens värde har ökat på grund av den allt livligare
handeln och fluktuationer i kursnivån. En del av handeln i
finska aktier har under de senaste åren flyttat från Hel-
singforsbörsen till andra handelsplatser.

Antalet börsbolag ökade på 1990-talet, bland annat på
grund av att staten introducerade bolag på börsen. Vid
sekelskiftet började många unga och växande företag
notera sig på börsen. Sedermera har antalet börsbolag
minskat, eftersom från börsen framför allt på grund av fö-
retagsköp och fusioner försvunnit fler bolag än nya kom-
mit till på börslistan.

Pensionsbolagen och hushållen har placerat myck-
et i inhemska börsbolag och de har blivit betydande ak-
tieägare i bolagen. Då de finansiella tillgångarna vuxit
har privatpersoners placeringar i aktier och placerings-
fonder ökat. Placerandet i värdepapper har också ökat
i takt med att utbildnings- och inkomstnivåerna stigit.

Marknaden internationaliseras

Utlänningarnas intresse för finländska aktier började växa
på allvar, när det 1993 blev fritt fram för utländskt ägan-
de. Intresset ökade också på grund av att Finland anslöt
sig till euroområdet, vilket eliminerade valutakursrisken för
många placerare. De finska börsbolagen är mycket in-
ternationella. Merparten av omsättningen för dessa bolag
kommer från exporthandeln. En stor del av arbetsplat-
serna och produktionen samt av personalen finns utanför
vårt lands gränser. Också majoriteten av innehaven i fle-
ra bolag är utländsk.

Teknologins utveckling har varit av avgörande bety-
delse för värdepappersmarknadens internationalisering.
Handeln är inte längre bunden till tid eller plats. Tack va-
re internet är det möjligt att skaffa sig och förmedla in-
formation snabbt och fördelaktigt från olika delar av värl-
den. Det är lätt att idka handel elektroniskt oberoende av
geografiska avstånd.

Till följd av placerandets internationalisering har
många börser gått samman till större börser över de na-
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tionella gränserna. Finanscentra och börserna tävlar sin-
semellan om ledarpositionen. Börserna har fått nya kon-
kurrenter av så kallade alternativa handelsplatser. De
lockar placerare att genomföra stora transaktioner med
mest omsatta aktier i sina egna handelssystem. Största
delen av handeln med små och medelstora företags ak-
tier idkas däremot på de nationella börserna.

Helsingforsbörsen är för närvarande en del av Nas-
daqOMX-börsen, till vilken förutom det amerikanska Nas-
daq även bland annat hör börserna i Köpenhamn, Stock-
holm, Island, Tallinn, Riga och Vilnius.

Till följd av företagens och placerandets internationalisering
utvecklas börskurserna världen över långt i samma rikt-
ning, vilket indexen för de 25 mest omsatta bolagen på Hel-
singforsbörsen (OMXH 25), för femtio storbolag inom eu-
roområdet (DJ Euro Stoxx 50) samt Nasdaq 100, för USA-
baserade och internationella storbolag visar.

På den internationella marknaden sprider sig kriserna
snabbt runtom i världen. Under de senaste åren har den
svåraste ekonomiska krisen sedan 1930-talet satt värl-
den på prov. Uppkomsten av krisen påverkades bland
annat av att det fanns rikligt med pengar, vilket sänkte
räntenivån till låg nivå. Detta ledde till osund skuldsätt-
ning samt alltför stor tillväxt av konsumtion och inve-
steringar.

Det rikliga utbudet av pengar ökade bland annat pri-
sen på bostäder och aktier. När ränteavkastningen var
låg, sökte placerarna nya, mer riskfyllda placeringsob-
jekt för att förbättra avkastningen. För detta ändamål ut-
vecklades innovativa placeringsprodukter, såsom vär-
depapperiserade bostadskrediter. I USA hade man be-
viljat bolån åt personer, som inte förmått sköta dem. Bo-
lån paketerades ihop och såldes vidare till olika delar av
världen som placeringar med låg risk.

År 2007 började den s.k. subprime-krisen på USA:s
marknad för bolån när prisstegringen på bostäder upp-
hörde och nedgången började. Det stod klart att lånta-
garna inte kunde klara av sina lån. Krisen spred sig runt
världen, först till kreditmarknaden och därefter till aktie-
och bankmarknaden, varvid man började tala om fi-

nanskris. Staterna och centralbankerna var tvungna att
massivt stöda bankerna för att förhindra en krasch på fi-
nansmarknaden och minimera skadorna. På grund av
konkurserna och konkursrisken bland företagen inom fi-
nansbranschen slutade bankerna en tid att lita på va-
randra, vilket ledde till stora problem på bank- och vär-
depappersmarknaden. Finanskrisen förändrades till en
ekonomisk kris och en global recession i slutet av år
2008. Som en följd av krisen började man skärpa reg-
leringen och övervakningen av marknaden och av fö-
retag inom finansbranschen.

Målsättningen för Europeiska Unionen är att öka inves-
teringarna över gränserna och att få den europeiska ka-
pitalmarknaden att integreras. Därför har lagstiftningen vi-
savi börsbolagens skyldigheter, placerarskyddet och er-
bjudandet av placeringstjänster inom EU-området till stor
del harmoniserats. Utbudet av placerings- och spartjäns-
ter över gränserna har också ökat. Den europeiska ränte-
marknaden fungerar redan nu rätt bra som enhetligt om-
råde och euriborräntorna har varit i bruk redan länge.

Hushållen äger aktier direkt och därtill genom placerings-
fonder. Bilden visar separat endast hushållens direkta ak-
tieinnehav. Även en stor del av de nuvarande och kom-
mande pensionärernas pensionsbesparingar är placerade
i aktier. Pensionsbolagens innehav inkluderas i gruppen of-
fentliga samfund och placeringsfondernas i gruppen fi-
nansiella institut. Utlänningarna äger hälften av av aktierna
i de bolag som noteras på Helsingforsbörsen.

Sätten att spara blir mångsidigare

De finländska hushållen har de senaste åren klart bli-
vit förmögnare. Förmögenhetens värde var enligt den
färskaste undersökningen från Statistikcentralen år
2004 i genomsnitt 147 500 euro per hushåll. Värdet har
sannolikt ökat eftersom förmögenheten fortfarande hu-
vudsakligen består av fast egendom och värdepapper,
vars priser stigit. I medeltal tre fjärdedelr av alla tillgångar
har placerats i stadigvarande, fritids- och placerings-
bostäder. Resten av tillgångarna utgör finanstillgång-
ar: depositioner, börsaktier, andelar i placeringsfonder
och försäkringsbesparingar, vars värde också har ökat.
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Största delen av hushållens förmögenhet är fast egendom.
Penningtillgångarnas andel ökar dock.

Besparingar på lång sikt placeras allt oftare direkt i vär-
depapper. Drygt 770 000 finländare ägde aktier i slutet
av år 2009. De som äger andelar i placeringsfonder be-
räknas vara 800 000. Hälften av de finländska hushål-
len har något slag av värdepappersplaceringar.

Förutsättningarna för hushållens sparande har för-
bättrats. Tidigare började man i allmänhet spara först när
bo- och övriga lån var bortbetalda. Betalningstiden för
bolånen har förlängts, vilket gjort det möjligt att placera
trots att man fortfarande har lån. Storleken på arv hål-
ler på att öka och den ärvda förmögenheten placeras of-
ta i värdepapper. Även den stigande utbildningsnivån
ökar sparandet i värdepapper.

Sparandet för gamla dagar har ökat, eftersom dis-
kussionen om det ökande antalet pensionärer har fått
mången att oroa sig för att pensionsskyddet inte är till-
räckligt samt för socialskyddets eventuella brister i fram-
tiden. Sparandet i skattesubventionerade pensionsför-
säkringar är populärt och år 2010 introducerades en ny
produkt för långsiktigt sparande, ls-kontot, som också
stöds av skattesubventioner.

VÄRDEPAPPERS-
MARKNADENS
UPPGIFTER
Förmedling av besparingar

Hushållen klassificeras inom samhällsekonomin i hus-
håll med sparöverskott, vilka har mer pengar än de be-
höver, och i hushåll med sparunderskott, vilkas pengar
inte räcker till för nyförvärv. Privatpersoner har ett un-
derskott bland annat då de egna tillgångarna inte räck-
er till för anskaffning av en egen bostad eller för studier.
Företag blir ofta tvungna att trygga sig till utomstående
finansiering, då de växer, utvidgar sin affärsverksamhet
och då de investerar i annat.

På värdepappersmarknaden kan börsbolag skaffa sig
finansiering genom att sälja egna aktier eller genom att
uppta masslån. Också kommuner, banker och staten
får finansiering med hjälp av masslån.

Finansmarknaden indelas i bank- och värdepappers-
marknaden. De förmedlar effektivt besparingar från hus-
håll med överskott till hushåll med underskott och om-
vandlar besparingar till investeringar. På så sätt funge-
rar finansmarknaden som kvartalekonomins smörjmedel
och påverkar välfärden, tillväxten och sysselsättningen
inom andra branscher.

På bankmarknaden tar banker och andra finansinsti-
tut emot depositioner av spararna och förmedlar med-
len vidare till låntagarna. Risken för återbetalningen av
krediten bärs av banken, inte deponenten.

Finansmarknaden förmedlar finansiering direkt från
placerarna till företagen, kommunerna eller staten. I prak-
tiken fungerar emellertid bankerna och bankirfirmorna
som mellanhand. Risken för att få tillbaka placeringen
bärs av placeraren.

Prissättning av
finansieringen
samt likviditeten

Till finansmarknadens uppgifter hör också att fastställa
räntenivån och aktiekurserna. Räntenivån påverkas även
av centralbankernas beslut om referensräntorna, men
slutligt fastställs prisen dock på marknaden. Placerarna
bedömer med stöd av den information som står till buds,
en hurdan ränta de skall kräva för kort- och långfristiga
lån och hur mycket det lönar sig att betala för aktier i nå-
got företag, för att få den avkastning de förutsätter och
ersättning för den risk de tar. Den som behöver finan-
siering bedömer å sin sida hur mycket det lönar sig att
betala för finansieringen.

Värdepappersmarkaden erbjuder spararna och pla-
cerarna möjligheten att byta sin placering från ett objekt
till ett annat; dvs. den skapar likviditet för värdepappren.
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CENTRALA
BEGREPP
PÅ MARKNADEN
Kapitalen i objekt som avkastar

På värdepappersmarknaden har placeraren möjlighet att
få god avkastning på sin placering, men löper också ris-
ken att mista sitt kapital. Därför strävar placerarna efter
att välja objekt, för vilka enligt deras bedömning av-
kastningsförväntningarna i jämförelse med risken är de
bästa. Ett företag, som skaffar sig finansiering på aktie-
marknaden, ska i sin investeringskalkyl beakta, att den
förväntade avkastningen av investeringen ska vara klart
större än vad placerarna får av riskfria investeringar. Här-
på baserar sig också tron på att långvariga aktieplace-
ringar utgör den bäst avkastande placeringsformen. På
värdepappersmarknaden väljs, dvs. allokeras kapitalen
sålunda till de med tanke på risken bäst avkastande ob-
jekten, vilket är till fördel för samhällsekonomins ut-
veckling och tillväxt.

Parterna på marknaden

Värdepappersmarknaden utgörs av de människor och
sammanslutningar som är verksamma där, såsom
emittenter, placerare, värdepappersförmedlare, övriga
förmedlingstjänster erbjudande företag och börsen.
Emittenter är större företag, kommunerna, staten och fi-
nansinstituten. Företag, med vilkas aktier handel idkas
på börsen, kallas listade bolag eller börsbolag. Placerare
är privatpersoner och institutionella placerare såsom ar-
betspensionsbolag, företag, banker, försäkringsbolag,
stiftelser och fondbolag.

Primär- och sekundärmarknaden

På primärmarknaden säljs värdepapper direkt till pla-
cerare när bolaget noteras på börsen, ökar sitt aktieka-
pital genom en aktieemission eller emitterar ett masslån.
På sekundärmarknaden för värdepapper idkar place-
rarna handel sinsemellan, vanligtvis på börsen.

Penning- och kapitalmarknaden

Värdepappersmarknaden indelas i en penning- och en
kapitalmarknad efter placeringsobjektens långvarighet.
Penningmarknaden är marknaden för placeringar och
krediter på under ett år och kapitalmarknaden är mark-
naden för långvarig finansiering, såsom marknaden för
aktier samt krediter på över ett år.

Kontant- och derivatmarknaden

Värdepappersmarknaden indelas också i en kontant-
och i en derivatmarknad. På kontantmarknaden idkas
handel med aktier och masskuldebrev. Benämningen
kommer av att värdepappren överlåts direkt mot betal-
ning. På derivatmarknaden däremot idkas handel med
avtal, vilka förverkligas någon gång i framtiden. Priset på
dessa derivatavtal deriveras från värdet på vissa vär-
depapper. Avtalen om aktier ger rätt att köpa eller sälja
aktierna efter en bestämd tid till ett på förhand över-
enskommet pris. Det kändaste derivatinstrumentet, op-
tionen är villkorlig, dvs. den som placerat i en option kan
välja, om han förverkligar transaktionen eller inte. Futu-
ren däremot är bindande, dvs. transaktionen måste för-
verkligas i slutet av löptiden.

Aktie- och räntemarknaden

Beroende på de värdepapper som är föremål för handeln
talar man om aktiemarknaden och räntemarknaden, dvs.
marknaden för eget eller för främmande kapital. Bolagen
utnyttjar finansiering på det egna kapitalets villkor, då de
emitterar aktier, och finansiering på det främmande kapi-
talets villkor, då de tar krediter hos bankerna eller emitte-
rar masslån. Benämningarna på det egna eller det främ-
mande kapitalets villkor kommer av hur finansierings-
instrumenten upptas i bolagets balansräkning, se sid 13.

FINANSIERINGEN
AV AKTIEBOLAG
Bolaget behöver kapital

Att grunda och utveckla ett företag kräver ofta mycket ka-
pital, framför allt om företaget vill växa och internatio-
naliseras. Företagarnas medel räcker ofta inte till, utan
företagen blir någon gång under sin livscykel tvungna att
skaffa sig finansiering på olika sätt.

I verksamhetens begynnelseskede är riskerna stora,
varför få privata finansiärer vågar placera i bolaget. Ifall
de egna och närkretsens tillgångar inte räcker till, skaf-
fas finansiering ofta från offentliga finansieringskällor.
Bankernas möjlighet att ta risker samt också riskbenä-
genheten är begränsad och därför ska man för att få
kredit ha säkerhet, gärna eget kapital, som företagen of-
ta inte har. På finansmarknaden agerar också sådana
kapitalplacerare, som är beredda att ta risker och som
kan tänkas finansiera bolaget i 5 -10 år. Därefter önskar
de sälja sitt innehav tillbaka till företagaren, ett annat fö-
retag eller alternativt notera bolaget på börsen. En no-
tering på börsen är möjlig när bolaget har befäst sin



8

Vad man
bö r v e t a om
vä rdepappe r

verksamhet. För ett börsnoterat bolag är det möjligt att
skaffa sig finansiering på värdepappersmarknaden.

Bolaget finansierar sin verksamhet genom intern och
extern finansiering. Intern finansiering är bolagets re-
sultatfinansiering, dvs. den finansiering som är ett re-
sultat av verksamheten eller produkterna. Den räcker of-
ta inte till för investeringar och för finansiering av tillväxt,
utan till det behöver bolaget därför dessutom extern fi-
nansiering, vilket bolaget kan skaffa sig genom en höj-
ning av aktiekapitalet eller genom att uppta lån.

Aktiekapital

Ett företag kan skaffa sig finansiering genom att sälja
andelar i bolaget, dvs. aktier, till placerare, varvid des-
sa blir ägare i bolaget. Det sammanlagda värdet för bo-
lagets aktier utgör bolagets aktiekapital. Alla aktier är sin-
semellan lika värda.

Aktieägaren får rätt till dividend samt i allmänhet fö-
reträdesrätt att teckna nya aktier, då bolaget höjer ak-
tiekapitalet. Då bolaget höjer sitt aktiekapital, emitterar
det nya aktier. Aktieemissionerna har ofta genomförts
som så kallade riktade emissioner, varvid man avviker
från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Då
riktas emissionen antingen till allmänheten eller till vissa
grupper, t.ex. till säljaren vid företagsköp. Aktieägaren
har därtill rätt att delta i beslutsfattandet vid bolags-
stämman. Aktieägarens ekonomiska risk begränsas till
den summa som placerats också i det fall, att bolaget
försätts i konkurs.

Bolaget betalar ränta på lånen och dividend på ak-
tiekapitalet. Dividend kan bolaget betala endast om det
har möjlighet till vinstutdelning. Att betala en konkur-
rensduglig dividend är dock viktigt för bolaget i det långa
loppet. Ur placerarens synvinkel sett bör dividendav-
kastningen och värdestegringen på lång sikt överstiga
ränteavkastningen, eftersom ett aktieinnehav är för-
knippat med större risk än en ränteplacering.

Förändringarna i ägarförhållandena i aktiebolag är flex-
ibla. Aktieägaren kan bli av med sitt innehav genom att
sälja sina aktier till en annan placerare och aktiekapitalet
står kvar till bolagets förfogande. Bolaget kan även utnyttja
sina egna aktier för betalning i sambandmed företagsköp.
Aktiernas köpesumma baserar sig på placerarnas upp-
fattning om bolagets värde. Ifall bolaget redan är noterat
på börsen, baserar sig priset på börskursen.

Aktiekapitalet och bolagets outdelade vinster utgör
bolagets eget kapital. Bolagets soliditet mäts med för-
hållandet mellan egna medel samt alla de egna och lå-
nade medel, som står till bolagets förfogande, dvs. ba-
lansomslutningen. Penninginrättningarna anser en dålig
soliditet, dvs. en skuldsättning vara en riskfaktor, som för-
svårar tillgången till kredit och höjer räntorna på kredi-
ten. En förutsättning för banklån är i allmänhet att bola-
get har tillräckligt med egna medel. Se utförligare om
bokslut och nyckeltal i avsnittet Vad berättar nyckeltalen.

VÄRDEPAPPER
SOM SPAROBJEKT
De finländska hushållens förbättrade ekonomi har lett till
att allt fler metodiskt tänker över placeringen av sina be-
sparingar och sin egendoms sammansättning. Vid valet
av sparobjekt är det viktigt att uppskatta den sannolika
placeringstiden, eftersom den påverkar både valet av
objekt samt risktagningsmöjligheterna. Att dela upp si-
na medel på sparobjekt med olika egenskaper är ett ut-
märkt sätt att eftersträva ekonomisk trygghet.

Målsättningen vid valet av sätt att spara kan ofta va-
ra att skydda de långfristiga besparingarnas köpkraft,
exempelvis vid sparande för pensionsålderns behov. Det
är också bra att reservera sig för att pengar vid behov
kan lösgöras snabbt för överraskande utgifter, dvs. att
besparingarna är likvida. En metodisk sparare tänker
också över riskerna och möjligheterna att hantera dem.
Vid valet av sparobjekt är det också viktigt att alltid fäs-
ta uppmärksamhet vid avkastning och kostnader.

Hushållens placeringsobjekt kan indelas i penning-,
dvs. finansplaceringar och realplaceringar. Finanspla-
ceringar är aktier, placeringsfonder, försäkringar och de-
positioner samt masslån. Realplaceringar är exempelvis
bostäder, fastigheter och skog.

Värdepappersplaceringarnas huvudalternativ består
av ränteplaceringar och aktieplaceringar. Det finns i dag
ett rikligt utbud av placeringsprodukter, vilka består av
olika värdepapper. För att förstå dem är det bra att först
bekanta sig med basalternativen, av vilka produkterna
utvecklats.

Avkastningen av aktier överstiger klart på lång sikt avkast-
ningen av ränteplaceringar, trots att värdet på aktier emel-
lanåt varierar häftigt. OMXHCAP-indexet beskriver kursut-
vecklingen på Helsingforsbörsen. Aktiernas avkastning om-
fattar både dividender och värdestegring. Index för statens
referenslån beskriver avkastningen av långa ränteplace-
ringar och penningmarknadsindex avkastningen av korta
ränteplaceringar.
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Aktierna, masslånen och placeringsfondsandelarna är
likvida värdepapper. Avkastningen av en aktieplacering
är inte känd på förhand, varför en aktieplacering alltid är
en riskplacering, liksom alla placeringsprodukter, som in-
nehåller aktier. En lång placeringstid utjämnar riskerna
med aktier och ökar avkastningsmöjligheterna.

Depositionerna kan vara antingen likvida eller förfal-
la till betalning en viss tid. Placerings- och pensionsför-
säkringarna är illikvida placeringar.

Vid placerandet går risken och avkastningen hand i
hand. Ju större avkastning man eftersträvar, desto stör-
re risker är man tvungen att ta.

Ränteplaceringar

Bland ränteplaceringar finns lämpliga objekt för alla spa-
rare antingen som enda placering eller som en del av
placeringstillgångarna. Huvudalternativen bland rän-
teplaceringarna är depositioner, räntefonder och mass-
lån.

Vid bankdepositioner och bankgaranterade masslån
får placeraren i allmänhet tillbaka det belopp, som han
placerat och också räntan är ofta känd på förhand. I fin-
ländska banker garanteras i en konkurssituation åter-
betalningen av depositioner upp till 50 000 euro.

Inflationen försvagar depositionernas och masskul-
debrevens köpkraft och kan vid en långsiktig placering
sluka hela ränteavkastningen och t.o.m. en del av kapi-
talet.

Masslån sätts i omlopp av företag, staten, kommu-
nerna och andra samfund. Masslånen säljs i olika stora
delar. Lånetiden varierar i allmänhet från tre år och upp-
åt. Masslånet betalas tillbaka som årliga amorteringar el-
ler på en gång vid utgången av lånetiden. Räntorna be-
talas i allmänhet en gång om året. Med de flesta mass-
lån idkas handel under lånetiden.

Av masslånen har också utvecklats flera produkter,
vilkas avkastning är beroende av något annat än ränte-
nivån, exempelvis ett indexlån, vars avkastning är bun-
det till något aktieindex.

Bland masslånen finns både säkra och riskfyllda pla-
ceringsobjekt. Den osäkerhet som är förknippad med
räntan och återbetalningen av det placerade kapitalet
kallas kreditrisk. Den inverkan förändringarna i ränteni-
vån har på avkastningen av placeringen kallas ränterisk.

Räntan på ett masslån är i allmänhet bättre än på de-
positioner. Den lägsta räntan betalas på statens obli-
gationer, eftersom de anses vara i det närmaste riskfria.
De högsta räntorna betalas för masslån utan garanti, vil-
ka alltså är förknippade med en avkastningsrisk. Ju stör-
re risk som är förknippad med återbetalningen av lånet,
desto högre ränta måste emittenten betala. Den högre
räntan än för andra lån utgör för placeraren ersättning för
risktagningen.

För att bedöma kreditrisken på masslånen har man ut-
vecklat en kreditklassificering, dvs. en så kallad rating.

Det är klassificerarens uppskattning av risken för att i si-
nom tid bli utan de på bestämda tider utbetalda räntor-
na och amorteringarna. Kända klassificeringsgivare är
Moody´s och Standard & Poor´s, vilka klassificerar såväl
företag, stater som enskilda värdepapper. Ju bättre klas-
sificering ett bolag får, till desto förmånligare ränta kan
det skaffa sig finansiering med masslån och tvärtom.

Masslånets försäljningspris vid emitteringen kallas
dess emissionskurs och den uppgivna räntan den no-
minella räntan, dvs. kupongräntan. Räntemottagarens
verkliga ränteavkastning, dvs. den effektiva räntan be-
ror på hur mycket han betalar för lånet. Kursen uppges
i procent så, att det nominella värdet eller den nominel-
la kursen som avkastar kupongräntan är 100.

Placerarens avkastning utgörs av räntan och den
eventuella försäljningsvinsten eller -förlusten. Om han
håller masslånet hela lånetiden ut, får han tillbaka sina
pengar enligt det nominella värdet. Detta gäller också de
så kallade kapitalgaranterade lånen, ifall emittenten
inte har gått i konkurs. Under lånetiden fastställs mass-
lånets värde på marknaden, liksom även de andra
masslånens värde.

Masslånets värde varierar i enlighet med räntenivån,
eftersom placeraren vill ha en lika god avkastning som
man kan få av nyemitterade lån. Då kupongräntan är
fast, förändras skuldebrevets värde enligt marknads-
räntorna. Då räntorna stiger, ska således skuldebrevets
värde sjunka och på motsvarande sätt, då räntorna sjun-
ker, ska skuldebrevets värde stiga. Transaktionskursen
lägger sig på en sådan nivå att den nya innehavaren får
en lika hög ränta som man kan få på nya lån.

Den genomsnittliga avkastningen av euroområdets
statslån var åren 1993-2009 under 6 % och avkastningen
på penningmarknaden knappt 4 %.

Mer om ränteplaceringar i guiden: Hur väljer jag rän-
teplacering?

Aktier

Aktieplaceringar är lockande, eftersom de när de lyck-
as erbjuder den bästa avkastningen. Aktieplaceraren är
dock tvungen att acceptera risken att aktiekurserna fluk-
tuerar. Placeringen kan emellanåt vara på vinst och emel-
lanåt på förlust.

Eftersom placeraren har att välja mellan riskfria och
riskfyllda placeringsobjekt, väljer den rationella place-
raren en riskfylld endast då han kan förvänta sig er-
sättning för risktagningen. Sålunda är placerarens krav
på avkastning av aktieplaceringar högre än av den bäs-
ta riskfria ränteplaceringen, dvs. avkastningen av statens
obligationer. Tilläggsavkastningen kallas risktillägg,
dvs. riskpremie, som i Finland uppskattas vara ca fem
procentenheter.

Risken vid en aktieplacering innebär osäkerhet om av-
kastningens storlek, dvs. å ena sidan möjligheten till god
avkastning och å andra sidan hotet om förlust. Aktiens
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värde kan i bästa fall mångdubblas under placeringsti-
den. Det sämsta alternativet är att bolaget försätts i kon-
kurs, varvid placeraren förlorar de medel han placerat i
bolagets aktier. Det har dock varit sällsynt med konkur-
ser för börsbolag.

Den inverkan bolagets egen framgång har på aktiens
värde kallas företagsrisk. Inverkan av den allmänna eko-
nomiska utvecklingen och utvecklingstrenden för aktie-
kurserna kallas marknadsrisk. Denna tar sig uttryck ex-
empelvis i att när kurserna stiger, stiger nästan alla ak-
tiers kurser och i en tid av konjunkturnedgång sjunker
på motsvarande sätt i allmänhet alla kurser.

Även om de flesta uppfattar risken endast som en fa-
ra för förlust, anses enligt finansieringsteorin all osäker-
het utgöra en risk, som mäts med många olika mätare.
Den mest använda mätaren är volatiliteten, dvs. stan-
dardavvikelsen för avkastningen, som anger hur myck-
et avkastningen under en viss period fluktuerar från den
långsiktiga medelvärdesavkastningen under motsva-
rande period. Ju högre volatilitetsprocent, desto större
är variationen på avkastningen, dvs. risken.

Avkastningen av aktierna kommer av dividender och
värdestegring. Bolagen delar ut en del av sin vinst som
dividend till sina aktieägare och lämnar kvar en del till bo-
lagets förfogande. Dividendutbetalningen är möjlig en-
dast om bolaget har gjort vinst eller om det inte under de
föregående åren delat ut alla vinster. Värdestegringen på
en aktie realiseras som försäljningsvinst. Just på grund
av en värdestegring har långvariga aktieplaceringar er-
bjudit ett gott inflationsskydd och klart vunnit över av-
kastningen av andra placeringsalternativ.

Aktiemarknaden i Finland har sedan börsen grunda-
des, under åren 1912-2007, i genomsnitt haft en real-
avkastning på 10 % om året. Avkastningsindexet inklu-
derar såväl värdestegringen som dividenden. Avkast-
ningen har varit på samma nivå även under åren 1993-
2009.

Aktierna kan vara av olika slag, varvid man talar om
aktieserier. Stamaktierna har ofta större rösträtt än andra
aktier. Preferensaktierna å sin sida har ofta företrädesrätt
till dividend framom andra aktier. Företagen skiljer på de
olika aktieserierna genom olika kännetecken, bokstäver
och siffror. Eftersom kännetecknen inte är konsekventa,
bör olikheterna klargöras separat.

Mera om aktier i Guide för aktieägare

Placeringsfonder

Ett alternativ till de direkta ränte- och aktieplaceringar-
na är placeringsfondsandelar. De lämpar sig speciellt för
dem som placerar mindre belopp samt för dem som in-
te har tid, lust eller kunskap att själva följa med utveck-
lingen på placeringsmarknaden. Placeringsfonden är ett
gott alternativ också då man placerar på sådana mark-
nader, som man inte själv känner till.

Placeringsfonden fungerar så, att fondbolaget sam-

lar in pengar av placerare för att placera i flera olika vär-
depapper, som tillsammans utgör placeringsfonden.
Fonden indelas i sinsemellan lika stora fondandelar. De
som placerat i fonden äger tillsammans värdepappren.
Fondbolaget fattar beslut om placeringarna och sköter
medlen och kan administrera många placeringsfonder.

Placeringsfonden har regler, vilka fastställts av Fi-
nansinspektionen och av vilka det framgår vilket slag av
placeringsfond det är fråga om och hurdan placerings-
politik fonden bedriver. Fonden sköter medlen yrkes-
mässigt och kan tillgodogöra sig kurs- och ränteför-
ändringar snabbt och ofta till lägre kostnad än privata
placerare.

Placeringsfonderna indelas enligt valet av place-
ringsobjekt i aktiefonder, blandfonder och räntefonder.
Blandfonderna placerar i såväl aktier som ränteobjekt.
Dessutom finns det fonder, som placerar till exempel en-
ligt något aktieindex, såsom indexfonder samt häv-
stångsfonder, vilka för att höja sin avkastning tar större
risker än andra fonder.

På basis av vinstutdelningen indelas placeringsfon-
derna i tillväxtfonder och avkastningsfonder. Tillväxt-
fonderna delar inte ut sina vinster årligen utan lägger
dessa till andelens värde. Avkastningsfonderna däremot
delar årligen ut en vinstandel. Samma fond kan innehålla
både tillväxt- och avkastningsandelar.

Placeringsfondens värdestegring grundar sig på av-
kastningen av fondens placeringar, dvs. räntor, divi-
dender och värdestegringar. Avkastningen av en enskild
fond påverkas i hög grad av vilket slag av fond det är frå-
ga om. Avkastningen av räntefonderna beror på hur rän-
tenivån utvecklas och aktiefondens avkastning på hur
aktiemarknaden utvecklar sig. Placeraren får avkastning
av en eventuell försäljningsvinst och av den årliga av-
kastningsandelen (avkastningsfond).

Andelsägaren i en placeringsfond åsamkas kostnader
vid anskaffningen av andelen, vid inlösen samt eventu-
ellt också för förvaret. Dessutom debiterar fondbolaget
placeringsfonden för ett förvaltningsarvode, som mins-
kar avkastningen av andelen, men inte debiteras sepa-
rat.

De flesta placeringsfondsandelar kan köpas, dvs.
tecknas eller säljas, dvs. inlösas hos fondbolagen fort-
gående. Andelens värde fås genom att fondens dåva-
rande förmögenhet delas med antalet andelar.

Mera om placeringsfonder i Placeringsfondsguiden

Beskattningen av kapitalinkomster

Placeringsavkastningen, såsom dividender, räntor, årlig
avkastning av placeringsfonder samt försäljningsvinster
beskattas som så kallade kapitalinkomster. År 2010 är
skatten på kapitalinkomster 28%.

Mera om beskattningen i Placerarens skatteguide,
www.porssisaatio.fi
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VAD PÅVERKAR
AKTIEKURSERNA?
Aktiernas kurser fluktuerar enligt efterfrågan och utbud.
Efterfrågan och utbud påverkas i sin tur av många fak-
torer. Börskurserna avspeglar framför allt framtidsför-
väntningarna på företagen och den ekonomiska ut-
vecklingen.

Aktiekurserna påverkas av bolagets egen framgång och för-
ändringar i verksamhetsmiljön. Toppen- och bottenkurserna
är mycket svåra att förutse, därför är det klokt att placera i
flera poster.

Ett enskilt bolags aktiekurs påverkas väsentligt av vilka
utsikterna för bolagets framtida tillväxt och lönsamhet är,
men även på den allmänna utvecklingstrenden på ak-
tiemarknaden, Ifall bolaget till exempel väntas förbättra
sitt resultat, stiger kursen på dess aktie och sjunker när
situationen är den motsatta. Aktiekurserna påverkas ock-
så av konjunkturerna, förändringar inom bolagets
bransch, såsom den teknologiska utvecklingen och till-
gången på råmaterial och deras prisutveckling. Aktie-
kurserna återspeglar all viktig information med tanke på
fastställandet av aktiens värde, såväl fakta som rykten.

Konjunkturväxlingar

Konjunkturväxlingarna i samhällsekonomin känns redan
på förhand på börsen. Före en konjunkturnedgång bör-
jar kursnivån till och med ett år tidigare sjunka och före
en uppgång stiga. Föra att kunna förutse konjunktur-
svängningar följer man på kapitalmarknaden noga
med förändringar inom produktionen samt med hur ef-
terfrågan visavi konsumtion och investeringar utvecklas.

Hur efterfrågan utvecklas granskas också i olika slag
av barometrar och exempelvis i ISM-indexet, som anger
bedömningarna hos de amerikanska bolagens inköps-
chefer, samt i konsumenternas förtroendeindex.

Även förändringar i konsumtions- och produktions-

prisen samt i sysselsättningssiffrorna är viktiga rikt-
ningsvisare för den ekonomiska utvecklingen. Under en
uppgång följer man med om ekonomin växer för
snabbt. Bristen på arbetskraft och produktionskapacitet
höjer i allmänhet löner och priser, varvid inflationen till-
tar. Då man däremot väntar på att recessionen ska ta
slut, är man intresserad av när den minskande efterfrå-
gan ska avstanna och beställningarna ska börja öka.

Centralbanken påverkar konjunkturerna med pen-
ningpolitiska medel. Under en högkonjunktur dämpar
den med räntelyft konsumtionsefterfrågan och investe-
ringar. Under en recession däremot vill centralbanken
med räntesänkningar stimulera efterfrågan.

Aktieplacerarna följer noga med ränteförändringarna.
Dessa påverkar placerarnas val mellan ränte- och ak-
tieplaceringar. När räntorna stiger byter placerarna ut ak-
tierna mot objekt som avkastar ränta. För att aktien fort-
sättningsvis skall uppfylla placerarens avkastningskrav,
se sid 10, måste utsikterna för bolagets resultat förbätt-
ras eller aktiens pris sjunka. När räntorna däremot sjun-
ker, kan kurserna stiga, eftersom aktiernas konkurrens-
kraft förbättras jämfört med ränteplaceringarna.

Sinnesstämningar

Överdrifter både i uppgång och nedgång är karakteris-
tiska för aktierna. Marknaden påverkas också av psy-
kologiska faktorer och sinnestämningar. Stigande aktie-
kurser kan öka konsumtionsefterfrågan och minska spa-
randet, eftersom konsumenterna, när deras aktieport-
följer växer, känner sig rikare. Sjunkande kurser igen kan
minska efterfrågan, eftersom man sparar mera för att
återställa tillgångarnas värde,

På aktiemarknaden finns också modebranscher, mo-
debolag och geografiska områden, där prisen stiger på
grund av stor efterfrågan rentav så, att det uppstår pris-
bubblor, vilka i sinom tid spricker. På motsvarande sätt
kan bolag och t.o.m. hela branscher råka i onåd hos pla-
cerarna, varvid deras priser sjunker. Också politiska be-
slut t.ex. visavi ändringar i beskattningen återspeglas i
kursnivån. Om vissa placeringsobjekt gynnas eller disk-
rimineras skattemässigt syns det i deras popularitet.

Världshändelser

Osäkerhet om det världspolitiska läget, såsom krigshot,
sänker aktiekurserna. I en sådan situation minskar ofta
placerarnas riskbenägenhet och de byter ut sina pla-
ceringar mot objekt som de betraktar som säkra, såsom
exempelvis kontanter, placeringar på penningmarknaden
eller guld och drar bort sina aktieplaceringar från rand-
områden.

Kriser på finansieringsmarknaden åsamkar värde-
pappersmarknaden stora problem, såsom var fallet med
finanskrisen som fick sin början år 2007 på Förenta Sta-
ternas bostadslånemarknad. Den spred sig globalt, först
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till kreditmarknaden och därefter till aktie- och bank-
marknaden, se sid 5.

Aktiekurserna kan sjunka också på grund av skan-
daler och missbruk, såsom hände i Förenta Staderna,
efter det att förvanskningen av Enrons bokföring fick of-
fentlighet.

MINSKNING
AV PLACERINGS-
RISKERNA
För en hantering av placeringsriskerna är utgångs-
punkten en granskning av hur hela egendomen är för-
delad. Existerande tillgångar påverkar valet av nya ob-
jekt och det, vilka egenskaper hos placeringsobjekten
det är skäl att fästa uppmärksamhet vid. Som mål kan
exempelvis uppställas att placeringarna avkastar bra i
olika konjukturskeden, en del vid en konjunkturnedgång
och andra vid ett uppsving. Det är också skäl att fästa
uppmärksamhet vid att riskerna skiljer sig från varand-
ra och att det alltid finns egendom som snabbt kan om-
vandlas till kontanter.

Antalet finländska depositioner har förblivit högt trots den
låga räntenivån, vilket tyder på lusten att undvika risker och
även svag kännedom om alternativ. Försäkringsteknisk
skuld avser placerings- och pensionsförsäkringar.Till grup-
pen övriga hör masskuldebrevslån och kontanter. Place-
ringsriskerna kan minskas genom att fördela sina medel på
flera olika objekt.

Att koncentrera alla medel i endast ett objekt är riskfyllt.
Ett misslyckande visavi ens enda placering kan leda till
ekonomiska svårigheter för placeraren. Därför är det skäl
att sprida, dvs. diversifiera sina tillgångar på flera olika
objekt och inte lägga alla ägg i samma korg. Då be-
sparingarna har delats på många olika slags objekt,
uppväger framgången på ett håll ett misslyckande på ett
annat och avkastningen av hela placeringen blir skälig.

En del människor undviker risker, medan andra dä-
remot vill ta sådana. Merparten torde placera sig mellan
dessa ytterligheter och vill minska sina risker. Med tan-
ke på hela förmögenheten minskar riskerna, om exem-
pelvis en del av förmögenheten hålls som finansiella pla-
ceringar och en annan del som realplaceringar.

Värdepappersmarknaden erbjuder goda alternativ till
diversifiering. Man kan reservera sig för en allmän kon-
junkturnedgång på aktiemarknaden, dvs. för mark-
nadsrisken genom att diversifiera besparingarna förutom
på aktier eller aktiefonder på räntebärande objekt, ef-
tersom upp- och nedgångarna på ränte- och aktie-
marknaderna inträffar vid olika tidpunkter. Under den se-
naste finanskrisen fungerade emellertid inte denna gam-
la regel.

Den, som sparar på lång sikt, behöver inte sälja ak-
tierna vid en låg kursnivå. Aktieplaceringar är det skäl
att byta ut till ränteplaceringar vid en kortare place-
ringstid och då tiden för att använda pengarna närmar
sig.

Enligt ett gammalt talesätt lönar det sig att placera i
aktier, ifall man vill äta gott, och i obligationer, ifall man
vill sova gott. En fortsättning på detta kunde lyda så, att
ifall man vill äta och sova gott, lönar det sig att placera
både i aktier och ränteobjekt.

Större köp och försäljningar av värdepapper är det
skäl att förlägga till olika tidpunkter, varvid man undviker
att placera allt exempelvis till en toppkurs eller sälja allt
till ett billigt pris. En tidsmässig diversifiering går lätt att
genomföra även genom att spara regelbundet i en pla-
ceringsfond.

Den företagsrisk, som är förknippad med bolagens
egen framgång, kan minskas genom att man köper ak-
tier i flera bolag, dvs. att man skaffar sig en aktieportfölj.
Det är dessutom skäl att välja företagen så, att de är från
olika branscher och inte beroende av varandra. En väl
diversifierad portfölj får man redan med aktier i 5 -10 bo-
lag.

Aktieplaceringarnas diversifieringsnytta baserar sig
på att konjunkturcykelns toppar och nedgångar infaller
vid olika tider inom olika branscher och inom olika geo-
grafiska områden. Nyttan av den geografiska diversi-
fieringen har under de senaste åren minskat på grund av
placeringarnas och företagsverksamhetens globalise-
ring.

BÖRSEN SAMLAR
KÖPARNA
OCH SÄLJARNA
Börsen erbjuder placerarna en neutral och offentlig han-
delsplats. Transaktionerna sker snabbt och opartiskt, när
köparnas och säljarnas uppdrag sammanjämkas. De-
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sutom är prisnivån tillförlitligare än om handeln skulle ske
på tu man hand. Alla parter får uppgifter om priser och
antal för avslutade köp.

På Helsingforsbörsen indelas bolagen enligt sitt mark-
nadsvärde i stora (large cap), medelstora (mid cap) och
små bolag (small cap). Inom storleksgrupperna är bo-
lagen dessutom klassificerade branschvis.

Mera om börslistorna på www.nasdaqomx.com

Aktiehandeln kan ske fördelaktigast i nätet. Först måste
man ingå ett avtal med en bank eller bankirfirma och öpp-
na ett värdeandelskonto för aktierna. Köp- och säljupp-
dragen sänds via förmedlaren till börsen, vars system jäm-
kar samman köp- och säljuppdragen.

Uppdrag till förmedlaren

Vid köp och försäljning av värdepapper kontaktar pla-
ceraren en värdepappersförmedlare, dvs. i praktiken i all-
mänhet via nätet, vilket är det bekvämaste och fördelak-
tigaste alternativet. Förmedlingen handhas av banker
och bankirfirmor. Uppdraget kan också göras på ban-
kens kontor eller per telefon. Värdepappersförmedlarna
debiterar ett arvode för sina tjänster. Minimiarvodena är
så pass höga, att avkastningen av mycket små place-
ringar äts upp av kostnaderna.

När placeraren ger ett köp- eller säljuppdrag, är han
tvungen att besluta hur mycket han högst är beredd att
betala eller hur mycket han åtminstone kräver för sina ak-
tier. Placeraren kan uppställa en limit, dvs. han uppger
ett pris, till vilket han samtycker att köpa eller sälja. Då
kan det hända, att transaktionen drar ut på tiden och ren-
tav inte avslutas, om han inte ändrar på limitgränsen.

Uppdraget kan också ges till “dagens pris”, dvs. av-
slutet sker till den kurs, som noteras på börsen. Ett dy-
likt avslut sker snabbt, men priset kan ge anledning till
besvikelse, om kurserna fluktuerar mycket.

Affärerna görs med hjälp av börsens system för han-
del och information. Förmedlarna matar på sina kontor
in prisanbud eller överför till systemet anbud, som deras
kunder gett via internet. Ett högre anbud att köpa upp-
häver ett lägre och ett lägre anbud att sälja ett högre. Av-

slutet kommer automatiskt till stånd, då anbuden att kö-
pa och sälja är lika stora.

Värdepapper som värdeandelar

Aktieinnehaven noteras på värdeandelskonton. Aktieä-
garna får uppgifter om sina innehav och förändringar i
dem på motsvarande sätt som gäller för bankernas kon-
toutdrag. Ett värdeandelskonto kan öppnas antingen i en
bank, bankirfirma eller på Värdeandelscentralen. De
grundläggande tjänsterna i den sistnämnda är avgiftsfria
för aktieägaren.

Innehaven av finländska aktier är offentliga. Informa-
tionen om aktieköp överflyttas till bolagens aktieregis-
ter, vilket innebär att dessa är à jour.Vem som helst kan
på Värdepapperscentralen (för närvarande Euroclear
Finland) kontrollera ett finskt bolags aktieregister. Ut-
länningar behöver inte registrera sig som aktieägare på
sitt eget namn, utan de kan använda sig av så kallad för-
valtningsregistrering.

Närmare uppgifter på www.euroclear.eu

INFORMATIONS-
MARKNADEN
Placeraren har skäl att känna till de olika placeringsfor-
mernas egenskaper samt att följa med vad som sker på
marknaden. Värdepappersmarknaden kan också kallas
informationsmarknad, eftersom priset baserar sig på
den information som finns tillgänglig om de faktorer som
påverkar antingen bolagen eller dess verksamhet.

I massmedia kan man följa med hur marknaden och
företagen utvecklas. Information om bolagen fås också
på bolagens webbsidor och i deras egna publikationer,
såsom årsberättelser och delårsrapporter.

Grundläggande information om aktier och place-
ringsfonder fås exempelvis på Börsstiftelsens webbsi-
dor på adressen www.porssisaatio.fi

Information om bolag

Hela årets bokslut och delårsrapporterna innehåller
mycket upplysande material för granskningen av ett bo-
lag som placeringsobjekt. De utnyttjas som källor ock-
så av placeringsanalytikerna, vilka gör upp analyser om
bolagen och ger rekommendationer, såsom köp, sälj el-
ler behåll.

Bolagets bokslut ger information om hur det gått för
bolaget och hurdan den ekonomiska ställningen är. Of-
ta bedömer bolaget också i sina års- och delårsöver-
sikter bolagets framtid. Bokslutet består av resultaträk-
ningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen.

Av resultaträkningen framgår affärsverksamhetens
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lönsamhet. Den upplyser om hur verksamheten utveck-
lat sig under den gångna perioden och den nedersta ra-
den anger, om det uppkommit utdelbar vinst eller om
man gått med förlust. Resultaträkningen börjar med om-
sättningen och eventuella övriga intäkter. Från intäkterna
avdras först de löpande kostnaderna och avskrivning-
arna, varefter rörelsevinsten återstår. Så ser man, hur
mycket inkomsterna översteg de utgifter som krävdes för
förvärvandet av dem, dvs. affärsverksamhetens egent-
liga lönsamhet. Sedan måste man avdra bl.a. finansiel-
la intäkter och kostnader, vilka kan ha både plus och mi-
nustecken samt extraordinära poster och skatter, innan
man kommer till sista resultatraden.

Balansräkningen åter ger upplysningar om bolagets
soliditet, tillgångar och skulder på bokslutsdagen. Ba-
lansräkningens aktiva sida visar, hur mycket bolaget har
i pengar, värdepapper och fordringar samt värdet på la-
ger, maskiner, anläggningar, byggnader mm. Balans-
räkningens passiva sida anger, hur bolaget har finan-
sierat all egendom på den aktiva sidan, dvs. främman-
de och eget kapital.

Av finansieringsanalysen framgår kassaflödena till bo-
laget och från bolaget. I analysen upptas bland annat
belopp som bolaget fått för försäljningar och betalning-
ar för råmaterial samt erhållna och betalda räntor.

Vad anger nyckeltalen?

På basis av bokslutssiffrorna uträknas nyckeltal, vilka gör
det lättare att bedöma olika bolag och göra jämförelser.
Med hjälp av nyckeltalen jämförs i allmänhet priset di-
viderat med vinsten, dividenden eller balansvärdet, dvs.
det erlagda priset avvägs mot någon fundamental fak-
tor. Genom att granska bolagets nyckeltal under flera år,
ser man utvecklingstrenden.

Ofta anända värdemätare är resultat per aktie EPS (ear-
nings/per share, P/E (price/earnings), dvs. priset divide-
rat med resultatet per aktie, dividendavkastningen, dvs. di-
videnden företaget delat ut dividerat med kursen och P/B
(Price/Book) pris/balansvärde, dvs. aktiekursen divideras
med det bokföringsmässiga aktiekapitalet per aktie.

P/E-talet, dvs. vinstmultiplikatorn anger förhållandet
mellan aktiens pris och vinsten. Den uträknas genom att
aktiens pris delas med den prognostiserade eller senast
offentliggjorda årliga vinsten per aktie. Talet upplyser om
de framtida tillväxtförväntningar som gäller och också i
viss mån om riskerna.

P/E och P/B berättar om aktiens proportionella för-
delaktighet eller arten av tillväxtperspektiv. Ett högt vär-
de återspeglar marknadens starka tro på bolagets fram-
tida tillväxt eller skvallrar om dess övervärderade aktie.

Ävenom nyckeltalen är utmärkta hjälpmedel, är det
skäl till försiktighet vid användningen av dem. Man kan
ingalunda alltid jämföra exempelvis nyckeltalen för olika
stora och inom olika branscher verksamma bolag med
varandra.

Olika nyckeltal kan rentav ge placeraren motstridig in-
formation om företaget. T.ex. P/E-talet kan ge en helt an-
nan bild, om vid mätningen används den uppnådda
vinsten och inte resultatprognosen. Placeraren har vid si-
na val skäl att inte lägga tonvikt endast vid ett nyckeltal,
eftersom portföljen då lätt blir för ensidig. Ifall man ex-
empelvis väljer företag med ett lågt P/E-tal, kommer port-
följen att sakna snabbt växande bolag.

Tillväxt- och värdeaktier

Placerarna klassificerar aktierna i bl.a. tillväxt- och vär-
deaktier. Tillväxtaktierna agerar i enlighet med sitt namn
ofta inom snabbt växande branscher, såsom inom in-
formationsteknologin. Deras kurser kan fluktuera t.o.m.
brant. Tillväxtbolagen betalar ofta mindre dividend än ge-
nomsnittet eller ingen alls, eftersom de behöver sin vinst
för bolagets investeringar. Å andra sidan är förvänt-
ningarna på stigande kurser ofta höga visavi dem.

Tillväxtaktiernas börskurser återspeglar ofta avkast-
ningsförväntningarna under en mycket lång tid. Detta
syns bland annat i att bolagens P/E-tal är höga. Till-
växtbolagets marknadsvärde är mångfaldigt i jämförel-
se med bolagets bokföringsvärde, dvs. substansvärdet.

Värdeaktierna förhåller sig stabilare än tillväxaktierna.
Värdeaktiernas kurser stiger inte på samma sätt som till-
växtaktiernas, men å andra sidan står de sig bättre vid
en konjunkturnedgång. Aktierna i olje-, el- och fi-
nansbranschen samt i den så kallade traditionella in-
dustrin, liksom skogs- och metallbolagens aktier, hör of-
ta till den här klassen. Värdeaktiernas P/E-tal är lågt och
marknadsvärdet nära balansvärdet.

Börslistan håller en à jour

Många tidningar publicerar börslistan. På internet kan
man få uppdaterad kursinformation redan under börs-
dagens lopp samt mycken annan för placeraren intres-
sant information.

Med hjälp av indexen kan man följa med hur aktie-
kurserna utvecklas. Indexen anger den allmänna tren-
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den. De koncentrerar utvecklingen till ett enda nyckeltal.
Indexen räknas ut av många och var och en av dem pro-
ducerar flera olika index för olika behov.

Helsingforsbörsen räknar ut OMX Helsinki (OMXH-in-
dex), som återspeglar alla finländska aktiers prisför-
ändringar, och index branschvis.

I OMXHelsinki-indexet motsvarar respektive bolags
vikt dess marknadsvärdes andel av hela börsens mark-
nadsvärde. OMXHelsinkiCAP, som har ersatt portföljin-
dexet, är å sin sida ett viktbegränsat index. I det ingår al-
la bolag, men ett bolags vikt är begränsat till 10 procent.
OMXHelsinki 25 -indexet anger prisutvecklingen för de
25 beloppsmässigt mest omsatta aktieserierna. Också
i det är ett bolags vikt är begränsat till 10 procent.

Hos oss följer man också med de amerikanska Nas-
daq-, Dow Jones- och S&P-indexen, eftersom utveck-
lingen på de amerikanska börserna har globala verk-
ningar. Av de europeiska indexen är Stoxx-indexet det
kändaste.

De mest intressanta uppgifterna på börslistan är no-
teringarna, prisen på värdepapper, dvs. kurserna.

Av kolumnerna framgår till vilka pris avslut gjorts samt
hur avslutskursen förändrats efter föregående dags sis-
ta avslutskurs i eurobelopp. I de följande kolumnerna
ses kursförändringarna under den senaste månaden,
P/E-talet och avkastningsprocenten.

I de sista kolumnerna uppges årets högsta och läg-
sta avslutspris för aktien.

MARKNADS-
REGLERNA
Målet för regleringen av värdepappersmarknaden är att
bibehålla placerarnas förtroende för marknaden. Vär-
depappersmarknadslagen kan ses som placerarens
konsumentskydd. Enligt lagen har ett noterat bolag skyl-
dighet att informera om omständigheter som inverkar på
deras aktiers värde till alla samtidigt, öppet och tillräck-
ligt. Informationen ska ges så, att placeraren har förut-
sättningar att bedöma bolagets framtida avkastningar
och risker. Vilseledande information och marknadsföring
är förbjuden.

Information som påverkar kursen på bolagets aktie är
fram till offentliggörandet insiderinformation, som det är
förbjudet att yppa för utomstående och att utnyttja vid ak-
tietransaktioner. Förbudet gäller även i misstag eller hän-
delsevis erhållen information. Insiderkretser får inte hel-
ler ge råd till andra på grundval av insideruppgifter.

Utnyttjandet av insiderupplysningar försöker man fö-
rebygga så, att det ges begränsningar för insiders visavi
handeln och att deras innehav och transaktioner är of-
fentliga. Vem som helst kan i det offentliga registret se in-
nehaven för bolagets insiders och de förändringar som
skett i dem. Finansinspektionen och börsen övervakar
marknaden och att reglerna följs.

ATT TÄNKA PÅ I SAMBAND MED BILDERNA
1. Varför köper man aktier?
2. Varför fluktuerar aktiekurserna?
3. Vem äger aktier?
4. I vad kan hushållen placera sina tillgångar?
5. Vad betyder placeringsrisk?

Hur kan man minska risken?
6. Vem äger börsbolagen?
7. Varför säger man:

Lägg inte alla ägg i samma korg?
8. Hur skiljer sig aktieplaceringarna

från bankdepositionerna?
9. Hurdan information om börslistan får

man av tidningarna?

Illustrationer: Anssi Keränen
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Vad man bör veta om värdepapper

Vad påverkar akt iekurserna?
Vem agerar på värdepappersmarknaden?

Hur spr ider man r iskerna med placer ingar?

At t känna t i l l ekonomiska begrepp är v ik t ig baskunskap.


