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2 TILL LÄSAREN
  

I Finland finns nästan 800 000 privatpersoner som äger aktier i börsbolag. I 
slutet av 2016 hade de finländska hushållen sammanlagt 85 miljarder euro 
på bankkonton, 36 miljarder euro i börsaktier och 22 miljarder euro i pla-
ceringsfonder.

En typisk aktiesparare äger aktier i tre bolag och har en årlig dividendav-
kastning på 500 euro. Placering i börsaktier är ett sätt att sköta sin ekono-
mi, förbereda sig för framtiden och öka sin förmögenhet.

Aktieguiden ger grundläggande information om aktier och aktiesparan-
de. Guiden lämpar sig för både sparare som nyligen introducerats till aktie-
placerandet och mer erfarna aktieplacerare. 

I guiden berättas om avkastningen och riskerna förknippade med ak-
tieplacerande. Vanligtvis går avkastningen och risken hand i hand. Större 
avkastningsförväntningar är också förknippade med större risker. Diversi-
fiering är det enda sättet att minska risken utan att sänka avkastningsför-
väntningarna. I guiden behandlas också placeringsstrategier. En bra plan är 
hälften vunnet. Dessutom bekantas läsaren med bland annat aktiehandel, 
börsnoteringar och aktieemissioner samt aktieägarens rättigheter. 

De senaste uppdateringarna i Aktieguiden har gjorts av Joonatan 
Naukkarinen ekonomisk sakkunnig vid Börsstiftelsen. Börsstiftelsen tack-
ar alla experter som under åren hjälpt med att utarbeta Aktieguiden.

Många aktieplacerare letar efter placeringstips. Denna guide innehåller 
inga sådana. Guiden innehåller dock många goda råd. De viktigaste an-
visningarna finns samlade i slutet av guiden som en minneslista för akties-
parare. Denna lista rekommenderas för långsiktiga aktieplacerare som vill 
undvika risker som stöd för utarbetandet av en besparingsplan.

Jag önskar er trevliga lässtunder med Aktieguiden.

Helsingfors den 15 maj 2017
Sari Lounasmeri
Verkställande direktör
Börsstiftelsen i Finland

Utgivaren av guiden, Börsstiftelsen i Finland, främjar aktiesparandet och 
utvecklingen av aktiemarknaden. Börsstiftelsen är en stiftelse, som inte 
strävar efter att göra vinst och som finansierar sin verksamhet med hyres-
intäkterna från Börshuset, som den äger.
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3 JAG – KANSKE AKTIEÄGARE

Aktier är placeringsobjekt, med vilka man söker avkastning på det placerade 
kapitalet. Samtidigt blir placeraren delägare i bolaget till vilka aktierna hör, 
eftersom aktierna kommer från aktiebolagets aktiekapital och är således äga-
randelar i bolaget. Ägandet ger placeraren rättigheter, såsom rätt till utdelning, 
det vill säga till avkastning på aktien samt rätt att delta i beslutsfattandet på 
bolagsstämman.  

Att börja aktieplacera, såsom allt annat sparande och placerande, förut-
sätter att man har kontroll över sin ekonomi.  Först bör utgifterna vara mindre 
än inkomsterna och pengar läggas undan för sämre tider. Efter detta bör man 
överväga att placera de pengar som samlats på kontot. I synnerhet när rän-
torna är låga är det inte lönsamt att hålla stora pengasummor på bankkonton. 
Aktiesparande är enkelt och kräver inte ett stort startkapital. Aktier är likvida 
placeringar, det vill säga de går snabbt att vid behov omvandla till pengar.

Aktieplaceringar är lockande, eftersom de erbjuder den bästa avkastning-
en om de placeras väl. Aktier är det placeringsobjekt som har bästa avkast-
ningen på lång sikt och ger en avkastning som är cirka fem procentenheter 
bättre än nästan riskfria ränteplaceringar. Efter en längre tid stiger deras värde 
och största delen av bolagen utdelar årligen dividend åt sina aktieägare. På 
kort sikt kan aktieplaceringar emellertid innebära risker, eftersom konjunk-
tursvängningarna kan vara stora. Risken kan minimeras genom att följa den 
gamla goda principen ”lägg inte alla ägg i samma korg”, det vill säga diver-
sifiera. En väl diversifierad aktieportfölj kan på lång sikt ge en avkastning på 
5–10 procent. 

Den viktigaste utgångspunkten för beslutet att göra en placering är den 
egna ekonomiska situationen. Överväg till att börja med hurdan din ekono-
miska situation är, vilka pengar du tänker placera och varför du sparar. Har du 
information om bolag och aktiemarknaden i allmänhet och om du inte har, är 
du villig att skaffa dig denna information? 

Då du placerar i aktier, måste du bereda dig för att värdet på din placering 
kan inte bara stiga utan också sjunka. Ju längre du äger aktierna, desto san-
nolikare är det att priset på dina aktier stiger. När du köper aktier kan du inte 
veta vad avkastningen blir. Trots att kursförändringarna under de senaste åren 
varit mycket stora åt båda hållen, kan kursutvecklingen också vara mycket 
jämn en lång tid.

Du har de bästa förutsättningarna att lyckas som aktieplacerare om du 
kan hålla aktierna länge och välja en fördelaktig tidpunkt för försäljning. Om 
du däremot behöver pengarna efter en kortare tid och inte kan vänta på en 
gynnsammare försäljningstidpunkt, kan du vara tvungen att sälja aktierna med 
förlust. 

Placeringstiden inverkar således på förmågan att ta risker. Dessutom på-
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verkas dina möjligheter till risktagning av din ekonomiska situation i övrigt, såsom om du 
har råd att förlora den placerade summan delvis eller helt och vilken övrig förmögenhet 
du har. Många banker skapar en placeringsprofil för att stöda sina kunder när de fattar 
sina placeringsbeslut.

 � Aktier är ägarandelar i bolaget till vilka aktierna 
hör och ger placeraren rätt till utdelning samt 
rätt att delta i bolagsstämman.

 � Aktieplacerande förutsätter att man sparar och 
att ens egen ekonomi således är under kontroll; 
det uppstår besparingar när utgifterna är mindre 
än inkomsterna. 

 � Därtill lönar det sig att hålla en lämplig  
buffert på ett bankkonto för sämre tider.

 � Historiskt sett har aktier varit det placeringsob-
jekt som haft den bästa avkastningen på lång  
sikt.

 � Aktier är en riskplacering, vilket betyder att kurs-
utvecklingen kan vara kraftig åt båda hållen.

 � Riskerna är mindre då placeringstiden är lång 
och man kommer ihåg att diversifiera. 

 � Innan en placerare börjar placera i aktier lönar 
det sig att upprätta en placeringsstrategi.
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4.1 Du behöver en förmedlare 
Vid handel på börsen behöver du en förmedlare, till exempel vanliga banker, 
nätbanker och bankirfirmor. Representanter för dessa värdepappersföretag, 
mäklarna, sköter transaktionerna på börsen för placerarna. Innan du gör din 
första transaktion är du tvungen att öppna ett värdeandelskonto för dina aktier 
på ett valfritt ställe och ingå ett avtal ifall du tänker idka handel elektroniskt.

4.2 Värdeandelskonto
En aktieägare ska ha ett personligt värdeandelskonto, det vill säga ett konto 
där värdepapperna förvaras i elektronisk form. Värdeandelskontot kan öpp-
nas i valbar bank eller bankirfirma som upprätthåller värdeandelskonton eller 
i Värdepapperscentralen. Alla aktieinnehav kan registreras på samma konto 
eller alternativt kan man ha flera konton.

Många börsförmedlare debiterar en avgift för att öppna och upprätthål-
la ett värdeandelskonto. En placerare bör därför jämföra kostnaderna för att 
upprätthålla värdeandelskonton mellan olika aktörer, eftersom alla kostnader 
dras av från den eventuella avkastningen. Värdepapperscentralens bastjäns-
ter, inklusive öppnande av värdeandelskonto, är avgiftsfria för privatpersoner.  
Handeln förorsakar emellertid kostnader. 

4.3 Uppdrag
Köp- och säljanbud kan du ge antingen vid ett besök i en bank som sköter 
placeringsärenden eller via en nättjänst.  Uppdragen är klart förmånligare att 
ge via nätet än på ett bankkontor. I uppdraget nämner du bolaget och defi-
nierar hur många aktier du vill köpa eller sälja. För uppdraget kan du också 
uppställa ett gränspris, till vilket avslutet får göras. På detta sätt undviker du 
att betala mer för aktierna än du är redo att betala. Om du önskar att transak-
tionen sker snabbt till vilket pris som helst, kan du välja dagens pris. 

I värdeandelssystemet registreras bolagets aktier i den nya aktieägarens 
namn genast då aktieköpet klarerats och betalats. Två bankdagar efter att 
affären uppgjorts registreras aktierna i ditt namn och betalningen överförs från 
ditt konto eller, om du säljer, får du betalningen på ditt konto. Aktieinnehavet 
registreras i värdeandelskontot, av vilket aktieägarna får ett kontoutdrag. 

Börsen erbjuder köpare och säljare en neutral handelsplats.  Handeln sker 
snabbt, eftersom köparnas och säljarnas uppdrag samlas inom samma sys-
tem. Handeln är till största delen offentlig och alla parter får information om 
priset och antalet avslut samt mäklare. När affären är överenskommen sä-
kerställer en värdepapperscentral att säljaren får pengarna och köparen sina 
aktier. Värdepapperscentralen i Finland är Euroclear Finland.

4 AKTIEHANDEL
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Vid handel med värdepapper finns det nuförtiden mellan handelsplatsen 
och värdepapperscentralen en central motpart (CCP). En central motpart 
fungerar som en säljare för köparen och som en köpare för säljaren och bär 
således risken för motpartens förmåga uppfylla sina skyldigheter, såsom 
att överföra pengar eller värdepapper.

4.4 Handel på börsen
Mäklarna ger sina köp- och säljanbud via datorterminaler på sina egna kon-
tor till börsens handelssystem. På nätet flyttas placerarnas uppdrag elek-
troniskt först till förmedlaren och därifrån vidare till börsen. I börsens system 
upphäver ett högre köpanbud ett lägre och ett lägre säljanbud ett högre. 
Affären blir av när köp- och säljanbuden är lika stora.  Uppdragen utförs 
i den ordning som de inkommer. På Helsingforsbörsen idkas handel var-
dagar mellan kl. 10:00 och 18:30 (med undantag för eventuella avvikande 
öppettider såsom söckenhelger).  

Av de på Helsingforsbörsen noterade företagens aktiebyten skedde 
68,5 procent på Helsingforsbörsen (12/2016). Av de på Helsingforsbörsen 
noterade företagens aktiebyten skedde 33,2 procent på utländska han-
delsplatser.

4.5 Avstämningsdag
Det är viktigt att känna till avstämningsdagen då man köper eller säljer akti-
er vid tiden för dividendutbetalningen, bolagsstämman eller en aktieemis-
sion. Den varierar i olika situationer. Nedan beskrivs huvudreglerna som de 
flesta bolagen följer i denna fråga.

På avstämningsdagen har den som är införd i bolagets ägarför-
teckning följande rättigheter:

 � rätt till dividend
 � rätt att delta i teckningsrättsemission
 � rätt att delta i bolagsstämman

Bolagsstämmans avstämningsdag infaller åtta vardagar före bolagsstäm-
man. Man kan endast delta i bolagstämman om man har köpt aktierna 
mer än två bankdagar före bolagsstämmans avstämningsdag, eftersom 
klareringstiden för transaktionen är två dagar (dagen för transaktionen plus 
två dagar för klarering).
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Avstämningsdagen för dividendutbetalningen infaller tidigast den andra 
dagen efter bolagsstämman. I praktiken följer de flesta bolagen detta tids-
schema.
Rätten till dividend övergår till köparen, om hen köper aktierna före den bo-
lagsstämma som besluter om dividenden eller senast samma dag som bo-
lagsstämman. Dividenderna finns i allmänhet tillgängliga på kontot femte 
dagen efter dividendens avstämningsdag. Avstämningsdagen vid en aktie-
emission fastställs av bolaget. Rätten att teckna aktier överförs på den nya 
ägaren om hen köper aktierna via börsen senast två dagar före aktieemissio-
nens avstämningsdag.

 � För att börja placera i aktier måste man vara kund 
hos en börsmäklare samt öppna ett värdeandel-
skonto, det vill säga ett konto, på vilket innehaven 
registreras.

 � När man köper aktier ska man uppge det bolag, 
vars aktier man vill köpa, antalet aktier man köper 
samt om man vill köpa till gränspriset eller dagens 
pris det vill säga vilket pris som helst. 

 � Börsen är en neutral handelsplats, där  
alla köp- och säljanbud samlas  
i den ordning de inkommer. 

 � Om köp- och säljuppdragen är lika stora stäms  
de av och köpet blir av.

 � Aktierna registreras två bankdagar  
efter köpet på värdeandelskontot.

 � All handel är offentlig samt antalet aktier,  
deras pris och mäklaren.

 � Det är bra att känna till avstämningsdagen  
vid  tiden för dividendutbetalningen,  
bolagsstämman eller  
en aktieemission.
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5 AVKASTNINGEN TILL AKTIEÄGARE 

Avkastningen på en aktieplacering utgörs av dividender och värdestegring. 
Då man räknar ut den verkliga avkastningen måste man komma ihåg att 
avdra kostnader och skatter som åsamkas av aktieinnehavet. För köp och 
försäljningar är man tvungen att betala ett arvode liksom för värdeandel-
skontot, på vilket innehaven registreras.

5.1 Dividend
Dividend är den vinstandel ett bolag utdelar till sina aktieägare. Bolagen 
delar ut en del av vinsten till aktieägarna som dividend och lämnar van-
ligtvis en del kvar i bolaget.  Aktieägarna fattar beslut om utdelningen och 
om dividendens storlek på bolagsstämman. De flesta börsbolag betalar ut 
dividend på våren. Bolaget kan använda den vinstandel som blir kvar i bo-
laget till lönsamma investeringar, som ökar bolagets värde. Då ökar också 
aktieägarens förmögenhet. Ur aktieägarens synvinkel är det en god lösning 
att lämna vinsterna i företaget, när bolaget har lönsammare investeringar 
än aktieägaren själv.

5.2 Dividendutbetalning
Dividendens storlek uppges i euro per aktie.  Aktieägarna är emellertid 
mera intresserade av hurdan dividend de får på det belopp som de place-
rat. Massmedia publicerar ofta på börslistan dividendavkastningsprocen-
ten, som visar hur stor dividendavkastningen är om man betalar dagens 
pris för aktierna.

Exempel:

Oyj Bolag Abp meddelar att det betalar 1 euro per aktie i dividend. Bolagets 
aktie kostar på börsen 30 euro, varvid den verkliga dividendavkastningen är:

(100 % x 1 euro) = 3,3 %
(30 euro)

Beslut om dividendens storlek fattas vid bolagsstämman och dividendut-
betalningen börjar kort efter bolagsstämman. Bolaget betalar dividenden 
direkt till det konto som aktieägaren uppgett.

5.3 Värdestegring
Ur placerarens synvinkel är värdestegringen, det vill säga den eventuella 
försäljningsvinsten, vid sidan av dividenden en annan potentiellt betydande 
avkastningspost. Å andra sidan påverkas värdestegringen av hur den di-
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vidend bolaget betalar utvecklar sig. Emellertid realiseras aktiernas värdeste-
gring för placerare först när aktierna sålts. Trots att det i princip gör detsam-
ma, ifall man får avkastningen från bolaget som dividend eller värdestegring, 
är det för mången viktigt att få en årlig avkastning, medan andra däremot 
hellre emotser en värdestegring i sinom tid.

5.4 Köp av egna aktier
Många företag köper tillbaka sina egna aktier. Bolaget får ingen dividend för 
de aktier det äger och får inte heller använda den rösträtt de medför. Oftast 
annullerar bolaget de aktier det köpt. Som en följd av köpet kan man beräkna 
att dividenden per aktier stiger och att nyckeltalen per aktie förbättras, varvid 
aktiernas pris bör stiga. Placeraren drar nytta av värdestegringen då han säljer 
sina aktier.

5.5 Utgifter vid handel
Det uppstår kostnader för placeraren vid aktiehandel på börsen utgörs av 
handelskostnader och kostnader för förvaring av aktierna. Utgifter vid handel 
varierar mellan mäklare. De är vanligtvis antingen en procentuell andel av ak-
tieköpets totala värde eller ett fast belopp i euro. 

Exempel:

Mäklaren meddelar att handelsutgiften är 0,20 procent av det totala värdet, 
men minst 8 euro per uppdrag.

Placeraren köper aktier för 1 000 euro, varvid handelsutgiften är 8 euro 
(0,8 procent av köpets värde).

Placeraren köper aktier för 5 000 euro, varvid handelsutgiften är 10 euro 
(0,2 procent av köpets värde).

Placeraren köper aktier för 100 euro, varvid handelsutgiften är 8 euro (8 pro-
cent av köpets värde).

Som exemplet ovan visar, lönar det sig inte köpa aktier i så hemskt små par-
tier på grund av handelsutgifterna. I det första exemplet bör värdestegringen 
vara över 1,6 procent innan placeraren får försäljningsvinst. Vid placering av 
mindre summor än dessa krävs det naturligtvis en desto större värdestegring. 
Som det tredje exemplet visar vid en placering på 100 euro måste aktiens 
värdestegring vara större än 16 procent för att placeraren ska gå på vinst. 
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Placeraren bör komma ihåg att alla kostnader påverkar placeringens 
slutliga avkastning. Som det går att avläsa från ovan nämnda exempel, 
spelar handelsutgifter en betydande roll i synnerhet för små placeringar. Vid 
placering av små summor lönar det sig att jämföra och konkurrensutsätta 
mäklare. På marknaden finns även aktörer som tillhandahåller förmånliga 
aktieplaceringstjänster för små summor. Valet av en lämplig börsmäklare 
påverkas av det hurdana pengar du ämnar placera samt hur aktivt du äm-
nar bedriva handel.

En del banker och bankirfirmor debiterar utöver handelsutgifterna ett 
arvode för att öppna och upprätthålla värdeandelskontot. Storleken på arv-
odet beror på tjänsteproducenten och eventuella förmånsprogram för kun-
der. Hos vissa tjänsteproducenter kan bokföringen till och med vara gratis. 

5.6 Beskattning av aktier
Skattelagarna i Finland är ettåriga och därför lönar det sig att alltid kontroll-
era beskattningen i Placerarens skatteguide för skatteåret i fråga.  I denna 
guide presenteras beskattningen enligt situationen 2017.

5.7 Beskattning av dividendinkomst
Av dividenden som ett börsbolag delar ut till en aktieägare är 15 procent 
skattefri och 85 procent beskattningsbar. Skattesatsen för kapitalinkom-
ster är 30 procent och för den del av kapitalinkomsterna som överstiger 30 
000 euro 34 procent. Således betalar aktieägaren 25,5 procent skatt på sin 
dividendinkomst och 28,9 procent för den del som överstiger 30 000 euro.

För beskattningen av dividender från onoterade företag utanför börsen 
gäller andra regler. Dividend som erhålls från ett onoterat bolag kan be-
skattas antingen som förvärvsinkomst eller kapitalinkomst. En del av divi-
denden är skattefri.

5.8 Beskattning av överlåtelsevinst
Aktiens värdestegring beskattas först när aktierna säljs. Försäljnings-, dvs. 
överlåtelsevinsten uträknas antingen genom att de verkliga kostnaderna 
(anskaffningspriset jämte kostnader) eller det så kallade anskaffningsut-
giftsantagandet avdras från försäljningspriset.  För aktier som ägts minst 
10 år är anskaffningsutgiftsantagandet 40 procent och för aktier som ägts 
en kortare tid 20 procent av försäljningspriset. För anskaffningsutgiftsanta-
gandet behöver man i beskattningen bara klargöra anskaffningstidpunkten. 
Ifall aktierna anskaffats under olika tider, utgår man i beskattningen från att 
de äldsta aktierna säljs först. Beskattningen av försäljningsvinst grundar sig 
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på skattesatsen för kapitalinkomst (2017: 30 procent och 34 procent för den 
del som överstiger 30 000 euro).

Försäljningsvinsterna deklareras till beskattaren på en särskild blankett, i 
allmänhet på samma som man kompletterar den på förhand ifyllda skattede-
klarationen, och därför betalas skatten först i slutet av året då transaktionen 
gjorts. Om det är frågan om en stor försäljningsvinst, kan man betala skat-
ten som kompletteringsskatt redan tidigare. Det är för beskattningen skäl att 
spara uträkningarna vid köp och försäljning eller de rapporter bankirfirmorna 
skickar, av vilka tidpunkten för anskaffningen och försäljningen samt priser 
jämte kostnader framgår. Kvitton skickas inte till beskattaren, utan dem måste 
man förvara själv i sex år efter utgången av skatteåret. Mer om beskattningen 
i Placerarens skatteguide, som finns på Börsstiftelsens nätsidor: 
www.porssisaatio.fi.

 � Aktieplacerare kan erhålla avkastning från sina  
aktier i form av dividender och värdestegring

 � En utdelning är den del av vinsten som aktiebolaget 
väljer dela ut till aktieägarna

 � Värdestegringen betalas ut först när aktierna  
säljs och utgör differensen mellan försäljnings- och 
anskaffningspriset

 � Vid aktieplacering uppstår kostnader i form av 
handelsutgifter vid anskaffning och försäljning samt 
förvaring av aktier

 � Avkastningen beskattas enligt kapitalinkomstskatte- 
skalorna: 30 % (0–30 000 €) och 34 % (30 000 € -> )

 � Dividender är upp till 85 procent beskattningsbar 
inkomst, som beskattas som kapitalinkomst 

 � Vid försäljning av aktier kan utöver de faktiska  
anskaffningsutgifterna även användas ett  
anskaffningsutgiftsantagande:  
över 10 år 40 procent och under 10 år  
20 procent av försäljningspriset
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6 HUR DU GARDERAR DIG FÖR RISKER

Risken på aktiemarknaden innebär osäkerhet om vad en aktieplacering av-
kastar, å ena sidan hotet om förlust och å andra sidan möjligheten till stor 
avkastning. Man kan inte känna till avkastningen på förhand. Den klarnar först 
när aktierna sålts. Det finns två slags risker: den ena hänför sig till den allmänna 
utvecklingen på aktiemarknaden och den andra till bolagets egen framgång.  

Den risk som är förknippad med bolagets framgång kallas för bolagsrisk. 
Den innebär förändringar i aktiens pris, framför allt en nedgång på grund av 
ett dåligt resultat. Enskilda bolags kurser påverkas i allmänhet av alla nyheter 
som bolaget meddelar om och vilka förändrar uppfattningen om den framtida 
utvecklingen och inverkar på avkastningsförväntningarna. Också rykten om 
bolaget återspeglas i kurserna.

Även enskilda aktiers pris påverkas märkbart av den allmänna kursutveck-
lingen, dvs. marknadsrisken. Då det på börsen råder nedgång, sjunker i all-
mänhet samtliga bolags kurser. En stigande kursutveckling däremot drar upp 
så gott som alla bolags priser.

6.1 Aktiens pris
Aktiernas kurser varierar i enlighet med efterfrågan och utbud. Beredvilligheten 
att köpa eller sälja påverkas åter av många faktorer. Börskurserna återspeglar 
förväntningar på bolagets framtida avkastning, eftersom köparna kan få del 
först av framtida dividender och värdestegringar.

Det som däremot har stor inverkan på bolagens framtida avkastning är 
konjunkturerna. Därför avspeglas näringslivets konjunkturväxlingar i börskur-
serna redan på förhand. I medeltal 6–9 månader före en uppgång börjar 
kursnivån stiga och före en nedgång sjunka. Placerarna gör misstag i bedöm-
ningen av konjunkturvändningarna och därför gör kurserna mycket så kallade 
korrigeringsrörelser.

På kort sikt kan börskurserna variera på ett oförutsägbart sätt och totalt 
mot förväntningarna. Ibland är det fråga om felaktiga tolkningar, ibland åter 
om den för börskurserna typiska överdriften. När dessa överdrifter rättar till sig 
sägs kurserna såga upp och ner.

Det är skäl att reservera sig för stora prisväxlingar också för sådana aktier 
som det handlas lite med, dvs. vilka är illikvida.

6.2 Riskpremie och räntor
Placerarna jämför kontinuerligt avkastningen på ränteobjekt och på aktier. 
Placerarna kräver större avkastning på aktierna än på ränteplaceringarna, 
eftersom aktieplaceringar alltid är förknippade med en osäkerhet om av-
kastningen, medan räntan däremot är lättare att förutsäga.  Riskpremiekra-
vet för aktier har varit cirka 5 procentenheter. Detta är en orsak till att ränte-



14

nivån påverkar aktiekurserna. En annan orsak är att placerarna, när räntorna 
stiger, byter ut sina placeringar från aktier till räntebärande instrument.  När 
räntorna däremot är låga förbättras aktiernas konkurrensförmåga i förhållande 
till de räntebärande placeringarna och efterfrågan på aktier ökar.

 

6.3 Riskerna kan minskas genom diversifiering
En del människor undviker risker medan andra tycker om dem. De flesta 
befinner sig säkert någonstans mellan ytterligheterna. De som undviker ris-
ker kan minska riskerna på aktiemarknaden genom att diversifiera. Diversi-
fieringen baserar sig på att resultaten för de bästa och de sämsta bolagen 
inom olika branscher infaller vid olika tidpunkter under en konjunkturcykel. 
På motsvarande sätt när räntorna stiger, sjunker i allmänhet aktiekurserna. 
Framgångarna för några objekt balanserar upp misslyckanden för andra och 
avkastningen på hela placeringen blir skälig.

Den risk som är förknippad med bolagens framgång kan minskas genom 
köp av aktier i många olika bolag. Det är också skäl att välja bolagen så, att 
de representerar olika branscher och inte är beroende av varandra. För en 
del av de cykliska bolagen infaller toppresultatet i början av högkonjunkturen, 
för andra i slutet. Vid behov kan det i en väl diversifierad portfölj finnas goda 
försäljningsobjekt. 

Spridning av aktieportföljen
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 � Det finns två slags risker vid aktieplacering: bolags-  
och marknadsrisker

 � Med bolagsrisk avses risker som är förknippade med  
ett bolags ekonomiska framgång

 � Med marknadsrisk avses däremot aktiekursernas allmänna utveckling

 � Aktiernas pris bestäms utifrån efterfrågan och utbudet på marknaden

 � Aktiekursernas utveckling förutser de kommande ekonomiska  
konjunktionerna till och med 6–9 månader i förväg

 � Riskerna kan hanteras genom diversifiering

 � Diversifiering enligt bolag: aktieplaceringarna fördelas på flera  
olika bolag

 � Diversifiering enligt bransch: aktieplaceringarna fördelas på bolag  
inom olika branscher och vars framgång inte är beroende av varandra

 � Diversifiering enligt tid: aktierna skaffas vid olika tidpunkter

 � Geografisk diversifiering: aktieplaceringarna fördelas  
på bolag som är verksamma i olika geografiska regioner

 � Risker förknippade med aktieplacerandet kan hanteras genom att 
fördela placeringarna på olika tillgångsklasser

För att diversifiera en aktieportfölj räcker det med att innehavet fördelas 
på 5–10 olika bolag som är verksamma inom olika branscher. Enligt det 
som beskrivs ovan minskas aktieportföljens volatilitet, det vill säga portföl-
jens värdefluktuation betydligt, om portföljen innehåller 5 eller flera aktier 
jämfört med en portfölj som innehåller en aktie.

 Aktierna kan diversifieras enligt såväl bolag och bransch som tid och 
geografi. Med diversifiering enligt tid avses att aktierna anskaffas vid olika 
tidpunkter, varvid risken för att aktierna köps endast då priserna är höga 
minskas. Man kan gardera sig för geografiska risker genom att fördela pla-
ceringarna på bolag som är verksamma i geografiskt olika regioner.   

Mot bakslag som aktiemarknaden medför kan man skydda sig genom 
att fördela besparingarna på olika tillgångsklasser. Mer om räntealternativ 
såsom depositioner och masslån i Börsstiftelsens Placerarens ränteguide.
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7 PLACERINGSSTRATEGI

7.1 Mål
Man kan ha många mål med aktiesparandet vilka inverkar på placeringen. En 
sparar för sämre tider medan en annan åter har ett klart mål och en tredje vill 
för övrigt bara bli rik. Någon vill aktivt sköta sin aktieportfölj, medan andra åter 
tyr sig till principen köp och behåll. Båda alternativen kan leda till goda resul-
tat. Placeringssätten är alltid individuella och det finns inte ett enda bra sätt. 
Valen är också beroende av intresse och kunskap. Man gör också klokt i att 
endast placera i sådana objekt som man förstår sig på.

För den som inleder aktiesparande lönar det sig till början att reservera tid 
för att göra upp en placeringsplan så att han eller hon inte får en panikreaktion 
när kurserna sjunker och att inte varje sensationsnyhet eller informant ruckar 
på besluten om långsiktigt ägande.

7.2 Timing
Aktiesparandet vore lätt om man kunde följa rådet: köp billigt och sälj dyrt. 
Man ska dock inte räkna med att lyckas köpa till bottenpris och sälja till topp-
kurs. Det lyckas även för sakkunniga mera sällan. Det är även skäl att klarläg-
ga för sig själv att man inte kan idka handel till gårdagens kurser, dvs. man 
ska inte bli och vänta på en ny botten eller topp, när man överväger en trans-
aktion. Det är klokt att köpa aktier i flera poster, varvid man undviker risken 
att köpa bara till toppkurs. Å andra sidan minskar betydelsen av den ”rätta” 
köptidpunkten vid placering på lång sikt. Att börja aktiespara är det således 
inte skäl att skjuta upp.

Amerikanska rön visar att avkastningen på en placering på 30 år var i ge-
nomsnitt 11,7 procent om året, när köpen alltid gjordes till årets förmånligaste 
kurser. Avkastningen av en motsvarande placering var 10,6 procent när kö-
pen hade gjorts till toppkurser.

Med aktieplaceringar strävar man efter mera avkastning och med ränte-
placeringar åter efter trygghet. Ju längre placeringstiden är desto större del 
kan placeras i aktier och, på motsvarande sätt när placeringstiden är kort, 
är det tryggt att öka andelen av ränteplaceringar. Mer om ränteplacerande i 
Börsstiftelsens Placerarens ränteguide.

7.3 Placeringsplan
Det är bra att göra upp en placeringsplan. Du kan göra upp en plan när du 
överväger att göra din första placering eller om du som placerare inte ännu 
har en, är det en bra tidpunkt att gör en plan nu. Det lönar sig att granska 
planen med jämna mellanrum. I och med att ens livssituation förändras kan 
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också möjligheterna till och behoven av sparande ändras, till exempel vid 
familjeökning, ändring av inkomstnivån, lån som faller till betalning eller när 
man går i pension.

En mall för placeringsplanen finns i sista kapitlet på sidan 38 i denna 
guide. 

När du gör upp en placeringsplan bör  
du överväga följande saker:

 � Hurdan förmögenhet har jag och vad är den värd?
 � Hur mycket skuld har jag?
 � Hur stora är mina månatliga inkomster? Och utgifterna?
 � Hur stor del av mina inkomster kan jag spara varje månad?
 � Hur kan jag förändra mina konsumtionsvanor,  

så att jag kunde spara mera?
 � Vad eftersträvar jag med placerandet?
 � Hur stor del av min totalförmögenhet vill jag placera i aktier? Hur 

påverkar den övriga förmögenheten risktagningsförmågan?
 � Hurdana pengar ska jag placera, dvs. när behöver jag mina bespa-

ringar, efter fem år, till pensioneringen eller sparar jag för barn och 
barnbarn? 

 � Hur stor inverkan har placeringarna på min dagliga ekonomi, dvs. 
hur mycket kan jag förlora, utan att förlusten orsakar svårigheter? 

 � Måste jag reservera mig för ett akut behov av kontanter?
 � Hur fördelar jag mina placeringar på olika tillgångsklasser? 
 � Hur har jag diversifierat min aktieportfölj?
 � Hurdana avkastningsmål har jag med aktiesparandet: goda divi-

dender, bästa möjliga avkastning, något bättre avkastning än på 
depositionskonton eller något däremellan? 

 � Klarar jag av att placeringen ibland är på minus? 
 � Är jag redo att förlora en del av kapitalet jag placerar?

7.4 Tillväxt- och värdeaktier
Placerare indelar aktier i bland annat tillväxt- och värdeaktier. Indelningen är 
naturligtvis en simplifiering men många tycker däremot att den är förnuftig.

Tillväxtföretagens omsättning ökar snabbt. Deras kurser varierar mycket 
och upp- och nedgångarna kan vara branta, dvs. kurserna är volatila. Bo-
lag som växer i snabb takt betalar ofta mindre dividender i genomsnitt eller 
betalar ingen dividend alls, eftersom de behöver sina vinster för bolagets 
investeringar. Å andra sidan är ofta förväntningarna på en kursuppgång 
visavi deras aktier höga. Den som placerar i tillväxtföretag söker således 
framför allt avkastning genom värdestegring.
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Värdeaktier beter sig stabilare än tillväxtaktierna. Värdeaktiernas kurser sti-
ger inte på samma sätt som tillväxtaktiernas, men å andra sidan behåller de 
sitt värde bättre vid nedgångar. De är också goda dividendavkastare. Aktier i 
olje-, el- och finansbranschen samt i den så kallade traditionella industrin som 
skogs- och metallbolag hör ofta till denna grupp. Den som placerar i värde-
aktier söker avkastning genom goda dividender.

Värdeaktiernas marknadsvärde ligger nära substansvärdet, dvs. P/B-talet 
är nära ett och åtminstone under två. Förhållandet mellan värdeaktiernas pris 
och resultatet per aktie, dvs. P/E-talet är lägre än på marknaden i genomsnitt, 
det vill säga situationen på marknaden påverkar talet. I skrivande stund borde 
P/E-talet vara under 18. Se förklaringar till nyckeltal i slutet av detta kapitel. 

Tillväxtaktiernas börskurser reflekterar ofta avkastningsförväntningarna på 
mycket lång sikt. Detta syns bland annat i att aktiens P/E-tal är högt, ofta två-
siffrigt. Dessutom är tillväxtföretags marknadsvärde mångfaldigt större jämfört 
med bolagets balansräkningsvärde.

7.5 Värdeplacerare vs placerare som söker tillväxt
Ur indelning av aktier i värde- och tillväxtaktier kan härledas två förenklade pla-
ceringsstrategier. Värdeplacerare föredrar stabila värdebolag, medan placera-
re som emellertid strävar efter större risk, men även större avkastning väljer 
tillväxtbolag till sin portfölj. Många av bolagen på huvudlistan är värdebolag, 
medan många aktörer med litet eller medelstort marknadsvärde åter klassas 
som tillväxtbolag. I tabellen nedan ges en närmare beskrivning av några ex-
empelstrategier för värdeplacerare och placerare som söker tillväxt.  

Värdeplacerare Placerare som söker tillväxt
Värdebolag: stora och kända bolag med 

stabil avkastning
Tillväxtbolag:  

små och medelstora bolag
Välj bolag, som har en stark 

balansräkning: bra soliditet och likviditet
Välj bolag, som  

har en stark tillväxt
Bolagen du valt ska ha en historik av  

starka resultat: gått med vinst 
senaste 10 åren

P/E- och P/S-talen för bolagen som valts 
till portföljen kan vara höga, så länge till-

växten har varit bra under de senaste åren
Bolagen ska ha en bra utdelningshistorik: 
har delat ut dividender de senaste 10 åren

 Leta efter bolag inom branscher som är 
”heta” just nu och vars produkter har en 

hög potential att vara framgångsrika 
i framtiden

Ett rimligt P/E-tal är lägre än  
genomsnittet på marknaden  

(Helsingforsbörsens medelvärde ~18)

Tillförlitliga människor bakom bolaget: 
de spelar en nyckelroll för bolagets 

framtida framgång
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7.6 Cykliska och stabila aktier
Ett annat allmänt sätt att indela aktier grundar sig på det hur mycket kon-
junkturväxlingarna inverkar på bolagens utveckling. Man talar om cykliska 
och defensiva aktier. Hur beroende aktierna är av konjunkturerna kan mä-
tas med den så kallade Betakoefficienten. Betakoefficienten mäter aktiens 
marknadsrisk och hur beroende aktiens totala avkastning är av den ge-
nomsnittliga avkastningen på marknaden.

Stabila, det vill säga defensiva är bolag vilka inte nämnvärt påverkas av 
konjunkturerna. För dessa är Betakoefficienterna under ett, vilket betyder 
att de reagerar i genomsnitt mindre på förändringar på marknaden än den 
övriga marknaden. 

Aktier som däremot påverkas starkt av konjunkturerna kallas cykliska 
och deras kurser stiger och sjunker enligt konjunkturerna. Med andra ord 
överstiger deras Betakoefficienter ett. Cykliska aktier är till exempel skogs- 
och metallindustrins aktier. 

De flesta ekonomitidningarna anger Betakoefficienter för aktierna i sina 
börslistor.

7.7 Bokslut, årsberättelse och delårsrapporter
Du behöver inte själv göra placeringsundersökningar när du väljer vilket 
bolags aktier du tänker köpa. Det finns särskilda yrkeskårer för det. Det 
är ändå till hjälp att granska siffrorna när du söker svar på grundläggande 
frågor: är detta ett bra bolag och är priset som begärs för det dyrt.

Hela årets bokslut samt delårsrapporterna innehåller utmärkt material 
för granskning av bolagen som placeringsobjekt. De hittas lätt på bolagens 
nätsidor. Bolagets bokslut berättar hur det gått för bolaget och hurdan 
dess ekonomiska situation är. I årsberättelsen uppskattar man också ofta 
framtidsutsikterna, bland annat i verkställande direktörens översikt.

Bokslutet består av resultaträkningen, balansräkningen och kassaflöde-
sanalysen. Ur resultaträkningen framgår lönsamheten av bolagets affärs-
verksamhet. Den beskriver hur affärsverksamheten lyckats under den pe-
riod som avslutats och den sista raden visar om det 
uppstod vinst att delas ut eller om det blev 
förlust. Resultaträkningen börjar med 
inkomstsidan, omsättningen och 
andra eventuella inkomster. Från 
inkomsterna avdras till att börja 
med löpande utgifter och avskriv-
ningar, varvid återstår den rörel-
sevinst som proffsen kallar EBIT 
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(Earnings Before Interest and Taxes). Den visar med hur mycket inkomsterna 
överstiger utgifterna som krävdes för att skaffa inkomsterna, det vill säga den 
egentliga affärsverksamhetens lönsamhet. Innan man kommer till den sista 
resultatraden ska ännu avdras bland annat finansiella intäkter och kostnader, 
som kan vara positiva eller negativa, samt extraordinära poster och skatter.

Balansräkningen berättar om bolagets soliditet, tillgångar och skulder på 
bokslutsdagen. Balansräkningens aktiva sida visar hur mycket bolaget har 
pengar, värdepapper och fordringar samt värdet på lagret, maskiner, appara-
ter och byggnader m.m. Balansräkningens passiva sida åter klargör hur bo-
laget har finansierat all egendom på aktiva sidan, det vill säga det främmande 
och egna kapitalet.

Bolagen räknar med bokslutsuppgifterna som grund ut nyckeltal för den 
avslutade räkenskapsperioden. Placeringsanalytikerna däremot räknar nyckel-
talen på basis av sina prognoser, vilket är nyttigt eftersom placerarens intresse 
är inriktat framför allt på bolagets framtid. Analytikerna gör analyser av företagen 
och ger rekommendationer som köp, sälj eller behåll. Det är emellertid skäl för 
den långsiktiga aktiespararen att komma ihåg att analytikerns rekommendation 
gäller en betydligt kortare tid än den aktiespararen har som mål.

7.8 Vad berättar nyckeltalen?
Nyckeltalen per aktie påverkar aktiernas prissättning och därför är det skäl 
att sätta sig in i några centrala nyckeltal och i det som de klargör. Med hjälp 
av nyckeltalen jämförs priset med vinsten, dividenden eller balansvärdet, det 
vill säga det pris som betalas ställs i relation till någon av bolagets så kallade 
fundamentala faktorer. Genom att granska uppgifterna för flera år ser man 
bolagets utvecklingstrend.

Ofta använda värderingsmätare är EPS (Earnings per share), det vill säga 
resultat per aktie, P/E (Price/Earnings), det vill säga vinstmultiplikator, divi-
dendavkastning och P/B (Price/Book), det vill säga pris/bokfört värde.

EPS-siffran, dvs. resultatet per aktie fås genom att dela räkenskaps-
periodens resultat med det genomsnittliga antalet aktier under räkenskaps-
perioden.

P/E-talet, dvs. vinstmultiplikatorn räknas genom att dela bolagets ak-
tiekurs med företagets prognosticerade eller senast publicerade årliga vinst 
per aktie.

P/B-talet, dvs. pris/balansräkningsvärde är aktiens kurs delat med det 
bokföringsmässiga aktiekapitalet per aktie.

P/E och P/B visar aktiens relativa fördelaktighet eller arten av tillväxtut-
sikter. Höga värden reflekterar marknadens starka tro på bolagets framtida 
tillväxt eller avslöjar en övervärderad aktie. Av P/E-talet kan man också dra 
slutsatser om de framtida tillväxtförväntningarna på bolaget och till en del ock-
så om riskerna.
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P/S-talet, dvs. pris/försäljning är bolagets marknadsvärde dividerat 
med omsättningen. Nyckeltalet berättar för placeraren om hur mång-
falt bolagets marknadsvärde är i förhållande till dess omsättning. Vid en 
granskning av placeringsobjekts P/S-tal, bör man beakta att detta nyck-
eltal är mycket beroende av branschen. Om P/S-talen hos två liknande 
bolag avviker från varandra vittnar det om att det ena bolaget har svagare 
lönsamhet och tillväxt. 

Dividendavkastningen klargör hurdan avkastning den senast utbetal-
da eller prognosticerade dividenden avkastar med dagens börskurs. Med 
hjälp av talet kan man jämföra förutom olika bolag också med avkastningen 
på ränteplaceringar.

Bäst fungerar nyckeltalen vid jämförelser av exempelvis jämnstora bo-
lag inom samma branscher. Olika nyckeltal kan ibland ge placeraren till 
och med motstridig information om bolaget. Till exempel P/E-talet kan ge 
en mycket annorlunda bild, om den verkliga vinsten och inte resultatprog-
nosen används vid uträkningen. Det är inte skäl för placeraren att i sina val 
sätta vikt vid endast ett tal, eftersom portföljen då lätt blir för ensidig. Om 
man till exempel väljer enbart bolag med lågt P/E-tal kommer portföljen inte 
att innehålla snabbt växande bolag.

 � Innan du börjar placera i aktier är det viktigt att göra upp en place-
ringsplan, där du kartlägger din totala förmögenhet, förmåga att ta 
risker samt målen för själva placeringsverksamheten

 � En placeringsstrategi kan vara att placera i värdeaktier med låg 
risk, vars avkastning bygger på en jämn utdelningsström, eller 
placera i tillväxtbolag med hög risk, vars avkastning bygger på 
värdestegringsförväntningar i framtiden

 � Det finns nyckeltal för varje bolag som beskriver utvecklingen av 
deras verksamhet och ekonomiska läge, med hjälp av vilka du kan 
bedöma aktierna som placeringsobjekt

 � Det finns även mer information i bolagens bokslut och årsberättel-
ser som stöd för placeringsbeslut

 � Nyckeltalen finns i många ekonomitidningar, medan bokslut och 
årsberättelser finns på bolagens nätsidor i avsnittet ”för placerare”
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8 FÖRETAG SOM PLACERINGSOBJEKT

Aktiebolag och aktiefinansiering har i Finland redan länge varit av stor be-
tydelse i näringslivet. På 1800-talet kunde man samla ihop det kapital som 
behövdes för att grunda bolag och affärsbanker endast genom att sälja aktier 
i små poster till en talrik skara människor, eftersom det fanns knappt om stora 
placerare. 

Aktieägarna äger aktiebolaget och var och en äger en så stor andel av bo-
laget som deras aktieinnehav motsvarar. Aktieägare har rätt att delta i bolags-
stämman, på vilken man bland annat väljer bolagets styrelse. I ett aktiebolag 
delar aktieägarna bolagets vinster och förluster men den ekonomiska risken 
för aktieägarna begränsas till enbart förlusten av det placerade kapitalet. 

8.1 Besparingar till investeringar
För sparare och placerare är aktier goda placeringsobjekt, för aktiebolag är de 
redskap för att skaffa sig finansiering och för nationalhushållningen förmedlas 
besparingarna genom aktiemarknaden till effektiv användning. Hela samhället 
drar således nytta av det.

För den som placerar i aktier kan det vara av intresse att veta vad hen som 
sparare påverkar, med tanke på hela nationalhushållningen. Besparingarna 
förmedlas från spararna till företagen och övriga i behov av finansiering på fi-
nansmarknaden. Den kan grovt indelas i bank- och värdepappersmarknaden, 
av vilka aktiemarknaden är en del av den sistnämnda. På aktiemarknaden 
kallas sparare i allmänhet för placerare.

 

Sparare De som utnyttjar  
kredit

De som utnyttjar
aktiefinansiering

De som tar
masslån

Bankmarknaden

Finansiärer De som får finansiering

 Värdepappers-
marknaden

Placerare
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Finansmarknadens uppgift är att utöver förmedling av finansiering även 
fördela företagsverksamhetens risker mellan placerarna. På marknaden 
fastställer placerarna också ett pris på finansieringen, till vilket parterna är 
färdiga att ge och ta finansiering. Dessutom är det marknadens uppgift att 
sörja för att spararen kan byta från ett placeringsobjekt till ett annat.

Finansmarknaden erbjuder möjligheten att med medel insamlade av 
spararna finansiera bostäder, studier och investeringar. Finansmarknaden 
påverkar bland annat företagens tillväxt och sysselsättningen och skapar 
därmed förutsättningar för välfärden.

På bankmarknaden axlar banken risken för att spararen får tillbaka sin 
deposition, men på värdepappersmarknaden stannar risken hos placera-
ren. Vissa masslån har dock en borgensman, som i sista hand betalar 
tillbaka lånet om emittenten inte själv kan göra det.

Placerarna på värdepappersmarknaden utgörs av privatpersoner, pen-
sionsbolag, placeringsfonder, försäkringsbolag, banker, övriga företag, stif-
telser och staten. 

8.2 Aktiekapital, riskkapital
Aktiekapitalet är pengar som blir kvar i bolaget, medan lånen måste betalas 
tillbaka i sinom tid. Räntor och amorteringar måste bolaget kunna betala 
även under dåliga tider. Dividender betalar bolaget endast om det har möj-
lighet att dela ut vinst. Dividendutbetalningen är dock i det långa loppet 
viktig för aktieägaren och för bolagets förmåga för att väcka intresse som 
placeringsobjekt.

Aktiekapitalet är bundet eget kapital som i princip stannar i bolaget. 
Bolaget har också fritt kapital som består bland annat av de vinster som 
lämnats i företaget. Bolaget kan dela ut dividender åt aktieägarna från det 
fria kapitalet, vilket det också kan använda till att höja aktiekapitalet.

Det bundna och fria kapitalet bildar bolagets eget kapital, det så kall-
lade riskkapitalet. Det egna kapitalet utgör en viktig buffert för bolaget vid 
svårigheter. Ett solitt bolag har bättre möjligheter att klara av svåra tider än 
ett skuldsatt. Skulderna utgör främmande kapital. Ju större del av bolagets 
kapital är eget, desto säkrare är det som låntagare, affärskompanjon eller 
arbetsgivare.

Ur en aktieägares perspektiv är aktieplaceringen på basis av ovan 
nämnda anledningar en riskplacering. Vid en konkurs får aktieägarna till-
baka sina tillgångar först när alla skulder är betalda. I praktiken förlorar 
aktieägarna vanligtvis det belopp som de placerat i bolaget, dock inte mer 
än det. Börsbolag går sällan i konkurs. Det förekommer dock alltid en osä-
kerhet om avkastningens storlek i samband med aktieplacering. På grund 
av risken förväntar sig aktieägarna en större avkastning på sin placering.
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8.3 Helsingforsbörsen
I Finland finns det över 250 000 aktiebolag men endast en liten del, drygt 120 
bolag, är sådana att man kan idka handel med deras aktier på börsen, det vill 
säga att de är offentligt noterade bolag. Alla börsbolag, det vill säga listade 
bolag är skyldiga att informera om omständigheter som påverkar värdet på 
deras aktier. Myndigheterna övervakar börshandeln och att bolagen uppfyller 
sin informationsskyldighet. Helsingforsbörsen, det vill säga NASDAQ Helsinki 
ingår i koncernen NASDAQ OMX, som sköter de sju nordiska börserna och 
den baltiska börsen. 

Huvudlistan
På huvudlistan är bolagen indelade i tre grupper beroende på marknadsvär-
det: stora, medelstora och små bolag. Det sammanlagda värdet av aktierna, 
det vill säga marknadsvärdet i stora bolag (large cap) är över en miljard euro, 
medelstora (mid cap) från 150 miljoner till en miljard euro och små (small cap) 
under 150 miljoner euro. I slutet av 2016 fanns det på Nasdaq Helsinki 29 
stora bolag, 41 medelstora och 58 små bolag. Således utgör största delen av 
bolagen på Helsingforsbörsen små och medelstora bolag. I storleksklasser-
na indelas bolagen dessutom in enligt bransch. Det finns totalt tio branscher 
med på huvudlistan: Olja och gas; Industriprodukter och -tjänster; Hälsovård; 
Datakommunikationstjänster; Finansiering; Basindustri; Konsumtionsvaror; 
Konsumtionstjänster; Allmännyttiga tjänster; Teknologi.

Det har stiftats en särskild lag om handel med finansiella instrument, vars 
mål är garantera ett placerarskydd. Enligt lagen ska börsen upprätta regler för 
börsverksamheten, som alla marknadsparter har tillgång till. Reglerna förut-
sätter att börsbolagen meddelar om all information som väsentligt påverkar 
de finansiella instrumenten. Börsbolagen är således skyldiga att omedelbart 
publicera uppgifter som på ett väsentligt sätt kan påverka värdet på deras 
aktier. Det viktigaste syftet med dessa skyldigheter är att erbjuda placerare 
all nödvändig information om ett bolag som behövs för att fatta ett tillförlitligt 
placeringsbeslut. Denna information tillhandahålls genom att publicera börs-
meddelanden. 

Börsbolagens informationsskyldighet delas in i regelbunden och fortlöpan-
de informationsskyldighet. Enligt den regelbundna informationsskyldigheten 
publicerar börsbolagen efter utgången av deras räkenskapsperiod först ett 
bokslutsmeddelande och sedan årsberättelsen, samt delårsrapporter under 
räkenskapsperioden. Bokslutsmeddelandena, årsberättelserna och delårs-
rapporterna finns på bolagens nätsidor. Med fortlöpande informationsskyldig-
het avses däremot att ett börsbolag så snart som möjligt offentliggöra inside-
rinformation till placerarna. Insiderinformation är till naturen exakt information 
om det finansiella instrumentet i fråga som är av specifik natur och som san-
nolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på värdepappret.
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Alternativ marknadsplats, First North
Utöver huvudlistan finns det vid Helsingforsbörsen en alternativ marknads-
plats, First North. De skiljer sig från huvudlistan så att den är mindre regle-
rad och den har lättare krav för upptagning på listan än den egentliga hu-
vudlistan. Den är därför riktad särskilt till unga tillväxtföretag som vill åtnjuta 
finansieringsmarknadens möjligheter, men som ännu inte har de förutsätt-
ningar som behövs för att noteras på börsens huvudlista. Således är First 
North för många tillväxtföretag ett språngbräde till börsens huvudmarknad. 
First North-listans handelssystem, mäklare och branschklasser är samma 
som för bolagen på huvudlistan. I slutet av 2016 fanns det 19 bolag på 
Helsingforsbörsens First North-marknadsplats. 

8.4 Onoterade bolag
Aktiebaserad gräsrotsfinansiering är en form för placerade, genom vilken 
placerare kan lätt och smidigt placera i onoterade bolag. Vid aktiebaserad 
gräsrotsfinansiering samlar onoterade tillväxtbolag in via digitala plattformar 
små placeringar av en stor mängd människor för att finansiera utveckling-
en och utvidgningen av sin verksamhet. Vid gräsrotsfinansiering bör det 
beaktas att dessa serviceplattformar inte omfattas av börsregleringen och 
placerarskydd. Enligt den nya lagen om gräsrotsfinansiering (1.9.2016) ska 
förmedlare av gräsrotsfinansiering registrera sig i Finansinspektionens re-
gister. Dessutom förutsätter lagen att onoterade bolag som söker gräsrot-
sfinansiering tillhandahåller tillräcklig, korrekt och aktuell information för att 
fatta placeringsbeslut. 

Innan du placerar i onoterade bolag bör du överväga  
följande frågor:
1. Varför samlar företag pengar?
2. Vem är bolagets övriga ägare och ledningspersoner?
3. Vad är bolagets marknadsvärde?
4. Hur kan jag dra mig ur placeringen? 

Varför samlar företag pengar? Syftet med frågan är att ta reda på om bo-
laget i fråga har för avsikt att finansiera tillväxt, eller betala exempelvis sina 
gamla skulder. En noggrann placerare tar även reda på företagets ägare 
och ledning, eftersom dessa spelar en nyckelroll med tanke på företagets 
framgång i framtiden. Det lönar sig även att se till att alla aktier har lika 
rösträtt. Innan du fattar beslut om att placera lönar det sig även att utreda 
hur stor ägarandel placeringen ger, samt vad bolagets marknadsvärde är 
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inbegripet placeringens värde. Om du betalar 100 euro per aktie och bolagets 
hela aktiestock är 100 000, ska du överväga om bolaget verkligen är värt 10 
miljoner euro. Det är också viktigt att ta reda på hur likvid en aktie är, samt om 
det finns en fungerande sekundärmarknad för placeringen. Skattebehandling-
en av dividender som delas ut av onoterade bolag är förmånligare jämfört med 
dividender som delas ut av börsbolag, men du bör ta i beaktande att unga 
tillväxtbolag delar sällan ut dividend. 

Placerande i onoterade bolag kräver tid och möda av den som placerar att 
skaffa och analysera information om bolaget för att kunna fatta ett tillförlitligt 
placeringsbeslut. Onoterade bolag medför en större risk som placeringsobjekt 
än börsbolag, eftersom de inte omfattas av börsregleringen jämte placerar-
skyddet. Vid placerande i onoterade bolag betonas diversifiering allt mer på 
grund av den högre risken. Därför bör du som placerare fördela din förmögen-
het på olika objekt. Där till är det bra att komma ihåg att det även finns unga 
tillväxtbolag på börsens huvudlista och i synnerhet på börsens marknadsplats 
First North. 

 � Aktieplacerandet har en betydande nationalekonomisk effekt. 
Genom att placera i aktier får företagen finansiering, med hjälp 
av vilken de kan öka sin affärsverksamhet. En ökning av affärs-
verksamheten ökar behovet av arbetskraft och således mäng-
den skatteintäkter, vilket skapar ekonomisk tillväxt och välfärd i 
hela samhället

 � Aktieägare äger bolaget de placerar i, men är ekonomiskt ansva-
riga endast för det kapital de placerat

 � Aktiekapital är företagets bundet eget kapital

 � Av aktiebolagen i Finland är drygt 120 offentliga aktiebolag som 
noterats på börsen

 � Noterade bolag omfattas av lagstadgade informations- och 
insiderskyldigheter

 � Genom digitala plattformar för gräsrotsfinansiering kan placerare  
även placera i onoterade aktiebolag

 � Gräsrotsfinansiering förutsätter av placerare kompetens  
och kännedom om placeringsobjektet, eftersom gräsrotsfinan-
siering  
inte omfattas av börsregleringen, placerarskyddet 
 och informationsskyldigheterna
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9 NOTERINGAR OCH AKTIEEMISSIONER

Aktier erbjuds direkt till placerarna vid aktieemissioner och vid aktieförsälj-
ning. Vid aktieemissioner säljer bolagen själva aktierna och vid en aktieför-
säljning är det bolagets gamla ägare som gör det.

9.1 Notering
Tillväxtföretag söker sig till börsen – en handelsplats där företag i behov av 
finansiering möter placerare – för att erhålla finansiering av den stora all-
mänheten. I samband med en notering kan det förekomma aktieemission 
och försäljning av nya aktier. Detta kallas för en listningsemission.

9.2 Primärmarknad och sekundärmarknad
När man köper aktier vid en aktieemission går pengarna till bolaget och då 
talar man om en primärmarknad.  Om däremot aktierna köps på börsen 
går de till en annan placerare och då talar man om en sekundärmarknad. 
Trots att bolaget inte är part vid handeln på börsen är det inte egalt vad det 
betalas för dess aktier. Börskursen är för ett noterat bolag en viktig mätare 
av framgång. Aktiens pris har betydelse för bolaget också vid fastställandet 
av priset vid en ny emission och då bolaget betalar priset vid ett företags-
köp med egna aktier.

9.3 Aktieemission
Ett aktiebolag kan skaffa sig extern finansiering direkt av placerarna genom 
att sälja eller emittera nya aktier. Detta kallas för aktieemission eller emis-
sion. Emissionsbegreppet innebär också att aktierna kan överflyttas från en 
placerare till en annan. 

Vid en traditionell aktieemission erbjuds nya aktier för köp (nyteckning) 
eller utdelning avgiftsfritt (fondemission) till bolagets gamla aktieägare. Ofta 
ordnar bolag riktade aktieemissioner, varvid man avviker från den företrä-
desrätt för gamla aktieägare att teckna nya aktier som baserar sig på ak-
tiebolagslagen.  Den riktade emissionen riktas till vissa kretsar, exempelvis 
vid företagsköp till säljaren, då aktierna används som betalningsmedel vid 
köpet. En emission kan också allmänt riktas till placerare. Då är det fråga 
om en emission för allmänheten.

9.4 Nyemission, emission av teckningsrätt
Vid en traditionell nyemission kan aktier tecknas mot teckningsrätter. Vid 
en sådan kupong eller teckningsrättsemission, informerar bolaget aktieä-
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garna om emissionens villkor: hur mycket aktier man har rätt att teckna mot 
en eller fler gamla aktier, det vill säga emissionsförhållandet samt den nya 
aktiens teckningspris och betalningsvillkor. Då alla aktieägare inte kan eller vill 
placera mera i bolaget, kan teckningsrätter köpas och säljas.

När aktieemissionen inleds noteras teckningsrätterna på börsen.  I sam-
band med aktieemissionen kan aktieägaren i princip förfara på tre sätt: använ-
da alla teckningsrätterna för inköp av aktier, sälja alla teckningsrätter eller sälja 
en del och använda en del själv.

9.5 Fondemission
Vid fondemission får de gamla aktieägarna nya aktier utan vederlag. Under 
den senaste tiden har fondemissioner oftast ordnats så, att nya aktier teck-
nats direkt på aktieägarnas värdeandelskonton, varvid teckningsrätter inte 
använts.

9.6 Riktad emission, aktieförsäljning
Vid riktade emissioner, listningsemissioner och aktieförsäljningar kan bolaget 
på förhand meddela teckningspriset på en ny aktie eller av placerarna begära 
offerter, på basis av vilka priset fastställs. Den senare emissionen kallas för 
anbudsemission. Aktiernas köp- eller teckningsreservationer görs på det sätt 
som bolaget meddelat. Betalningen sker vid teckningen eller senare.

9.7 Överteckning
I allmänhet lämnas prisanbud enbart av professionella placerare, såsom pen-
sionsförsäkringsbolag och placeringsfonder. Bolaget strävar efter att bestäm-
ma priset så att ett önskat antal aktier blir sålda till bästa möjliga pris. Om 
privatpersoner har möjlighet att göra teckningsreserveringar, innan villkoren är 
helt kända, har de rätt att annullera sin reservation sedan priset offentliggjorts.

Om antalet aktiereserveringar överstiger det antal aktier som erbjuds, är 
emissionen övertecknad. Ibland är en överteckning uppenbar redan under 
emissionstiden varvid emissionen kan avbrytas. Eftersom alla placerare inte 
vid en överteckning kan få det antal de reserverat, reduceras tilldelningen. Det 
kommer an på bolagets styrelse att besluta hur aktierna fördelas till tecknarna.

9.8 Nya aktier
Om en aktieemission eller -försäljning genomförs i slutet av räkenskapsperio-
den, kan för de nya aktierna vid följande dividendutbetalning efter emissionen 
utbetalas mindre dividend än för de gamla aktierna. Detta beror på att bola-
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get har haft tillgång till medlen endast en del av räkenskapsåret. De nya 
aktierna noteras separat tills de är upptagna i handelsregistret och medför 
samma rättigheter som de gamla aktierna.

9.9 Serierna är olika
Bolagen kan ha olika aktieserier, vilka skiljer sig från varandra exempelvis 
genom att den ena har flera röster vid bolagsstämman medan för den an-
dras aktier betalas större dividend.  Beteckningar för aktieserierna är ”pre-
ferens”, ”stam”, A, B, I och II och så vidare. Man kan inte generellt av en 
series beteckning sluta sig till på vilket sätt aktierna skiljer sig från varandra, 
utan detta måste man ta reda på separat bolagsvis.

9.10 Aktiesparprogram
Finländska börsbolag har börjat erbjuda sin personal aktiesparprogram. 
Med hjälp av aktiesparprogram kan bolagets aktier säljas till personalen på 
förmånligare villkor än till andra placerare. Detta medför sällan ytterligare 
kapital till bolaget men binder arbetstagarna till bolaget. Genom aktieinne-
hav försöker man öka samhörighet och belöna personalen. Målet är att 
också arbetstagaren gynnas av bolagets långvariga framgång och aktier-
nas avkastning.

Aktiesparprogrammen som arbetsgivare erbjuder är ett lätt sätt att på-
börja aktiesparande. Arbetsgivaren ger ofta hjälp och råd bland annat med 
att öppna värdeandelskonton. Således är de grundläggande momenten 
redo även vid följande placeringar. När aktieportföljen växer är det skäl att 
komma ihåg att diversifiera sina placeringar, det vill säga placera i flera 
objekt.
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 � Företag noteras på börsen för att skaffa finansiering av placerare 

 � Vid aktieemissioner erbjuds nya aktier till försäljning, varvid man 
talar om så kallad nyteckning eller ges gratis till gamla aktieäga-
re, varvid man talar om så kallad fondemission 

 � Vid aktieemission går pengarna direkt till bolaget, medan  
placerare på sekundärmarknaden handlar sinsemellan med  
redan emitterade aktier 

 � Vid riktad aktieemission avviker man från den traditionella i aktie- 
bolagslagen angivna förköpsrätten för aktieägare och aktieemis-
sionen riktas istället till en viss grupp, till exempel säljaren i ett 
företagsköp eller en stor publik vid emission för allmänheten

 � Bolag kan ha olika aktieserier, som skiljer sig från varandra  
exempelvis med tanke på röstantalet.

 � Genom aktiesparprogram erbjuds aktier  
till personalen och således binds den till bolaget. 
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10 AKTIEÄGARENS RÄTTIGHETER

10.1 Aktieägarens rättigheter
Bolagets aktieägare har ekonomiska rättigheter och rätt att delta i besluts-
fattandet vid bolagsstämman. I praktiken anser de flesta att det viktigaste 
är rätten till dividend. Aktieägaren har företrädesrätt till teckning av aktier, 
ifall det inte är fråga om en riktad emission. Aktieägaren kan också utnyttja 
sina rättigheter vid bolagsstämman med hjälp av ett ombud genom att 
utfärda en fullmakt till honom. En del bolag erbjuder möjligheten att på 
förhand delta elektroniskt i bolagsstämman.

10.2 Aktiebolagets allmänna principer
Ett bolag ägs av aktieägarna, i korthet delägarna som äger en så stor del 
av bolaget som motsvarar deras aktier. Aktieägare i ett aktiebolag har dock 
begränsat ansvar. De bär ansvaret för bolagets skulder enbart genom ka-
pitalplacering. Fördelningen av bolagets tillgångar kan endast ske på så-
dana sätt som föreskrivs i lagen, det vill säga kapitalet bibehålls. Aktier är 
omsättningsbara. Syftet med ett aktiebolags verksamhet är att skapa vinst 
för aktieägarna.

Då aktieägarna är oense tillämpas majoritetsprincipen, majoriteten av 
rösterna avgör. Rösterna och aktierna är emellertid inte alltid i samma för-
hållande, vissa aktieserier kan innehålla en större rösträtt än andra. Aktie-
ägarna bör bemötas jämlikt, till exempel stora aktieägare kan inte erhålla 
förmåner som mindre aktieägare inte har tillgång till. Ledningen är skyldig 
att agera varsamt.

10.3 Aktieägarens beslutanderätt
Aktieägarna utövar sin beslutanderätt vid bolagsstämman. De har rätt att 
delta i bolagsstämman och rösta, rätt att kräva att en fråga som enligt 
lagen hör till mötet behandlas, rätt att fråga ut styrelsen och verkställande 
direktören samt rätt att erhålla information om de andra aktieägarna.

I aktiebolagslagen finns också bestämmelser om minoritetens skydd. 
En minoritet kan kalla till bolagsstämma. Vid en bolagsstämma krävs god-
kännandet av en kvalificerad majoritet för att fatta betydande beslut. En 
minoritet har rätt att kräva att en särskild revision av bolaget görs.

10.4 Ekonomiska rättigheter
En aktieägare har rätt till dividend. En minoritet kan vid bolagsstämman 
kräva att minoritetsdividend utbetalas. Aktieägare har företrädesrätt till nya 
aktier. En riktad emission kan endast göras med stöd av beslut som stöds 



32

av en kvalificerad majoritet. Om bolaget delas eller fusioneras, har aktieägar-
na rätt till ersättning. Om någon instans har den kvalificerade majoriteten, är 
denna instans skyldig att inlösa minoritetsaktieägare om dessa så önskar. En 
aktie ger rätt till en del av nettotillgångarna vid upplösning av bolaget.

10.5 Rättigheter angående handel på börsen
Aktieägare har rätt att få information av börsbolaget inom ramen för en fortlö-
pande och regelbunden upplysningsskyldighet. Vid en uppköpssituation ska 
alla aktieägare behandlas likvärdigt. Placerare ska kunna lita på marknadspri-
set. Handeln med aktier i börsbolag övervakas för att försäkra sig om att insi-
derinformation inte missbrukas och att aktiekursen inte manipuleras. Slutligen 
har aktieägare alltid rätt att rösta med fötterna, det vill säga sälja sina aktier.

 � Aktieägare har ekonomiska rättigheter, det vill säga 
rätt till dividend och rätt att delta i beslutsfattandet 
vid bolagsstämman.

 � Aktieägare har företrädesrätt till  
teckning av nya aktier

 � Aktieägarnas ekonomiska ansvar är begränsat till  
det placerade kapitalet 

 � Ett aktiebolags främsta syfte är att skapa  
vinst för dess ägare

 � Aktieägarna ska behandlas lika och minoriteten är 
skyddad enligt lag, dvs. den  
har rätt att sammankalla till bolagsstämma samt 
kräva att en särskild revision av bolaget görs

 � Dessutom har aktiebolag en fortlöpande skyldighet 
att erbjuda placerare all väsentlig information som  
kan påverka värdet på bolagets aktier
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11 VAR FÅ INFORMATION? 

Grundläggande information om aktier och placeringsverksamhet får man 
exempelvis genom placeringsguider. Internet erbjuder också många webb-
sidor om att placera och otaliga bloggar om att placera.

Massmedia och internet erbjuder numera många möjligheter att följa 
med börsfrågor. I webbtjänster ser man kursuppgifter redan medan han-
deln fortfarande pågår.

Indexen anger den allmänna riktningen för prisen på aktierna, det vill 
säga kursutvecklingen. Prisindexen beaktar inte dividendavkastningen, 
medan avkastningsindexen gör det. Helsingforsbörsens generalindex be-
skriver den allmänna kursutvecklingen för bolag som noterats på huvud-
listan, det vill säga  det visar den genomsnittliga utvecklingen på en mark-
nad. Vid uträkningen av generalindex utgör bolagets marknadsvärde dess 
viktkoefficient.  Vid viktbegränsade index kan ett bolags vikt inte överstiga 
en viss andel, såsom i NASDAQ OMX Helsinki Cap-indexen 10 procent. 
Då fördelas den överstigande delen på de andra bolagen i proportion till 
deras vikt. Nedan beskrivs den historiska utvecklingen av Nasdaq Helsinkis 
generalindex (OMXHPI).
 

Nasdaq Helsinki-aktieindexets utveckling 1999–2017
Källa: Nasdaq Helsinki/Börsstiftelsen i Finland

Closing price
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Börslistorna i tidningarna ekonomiavdelningar ger placeraren värdefull 
information om aktier. Börslistans intressantaste uppgifter är noteringarna, 
värdepapprens pris, dvs. kurserna, som noteras enligt respektive lands valuta. 

Kolumnen för handel visar till vilket pris affärerna gjordes. Den första kolum-
nen visar förändringen i procent och den följande förändringen i euro i jämfö-
relse med den sista handelskursen föregående börsdag, dvs. avslutskursen. 
De följande kolumnerna anger den sista, högsta och lägsta avslutskursen i 
euro.

Oms. anger avslutens sammanlagda värde.

Förändr. 1 mån. anger kursens förändring under den senaste månaden i 
procent och förändr. 12 mån. motsvarande förändring under de senaste 12 
månaderna. Årslägsta och årshögsta anger lägsta och högsta avslut under 
innevarande kalenderår.

Dividend är bolagets senast utbetalda eller aviserade dividend per aktie. 
Avk.% utvisar bolagets procentuella dividendavkastning, när för aktien be-
talas börsdagens pris. Vid uträkningen används som avkastning den senast 
utbetalda eller aviserade dividenden.

P/E, dvs. vinstmultiplikatorn anger förhållandet mellan aktiens pris och vin-
sten. Den beräknas genom att bolagets aktiepris delas med bolagets senast 
offentliggjorda (justerade) årliga vinst per aktie. Placeraren kan räkna ut att om 
P/E-talet är 10, blir aktiens pris betalt med vinsten under 10 år.

Marknadsvärde anger värdet på bolagets aktier. Det beräknas genom att 
aktiernas antal multipliceras med börsdagens senaste avslutskurs.
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12 AKTIESPARARENS HUSTAVLA

Börsstiftelsen har gjort upp en hustavla för aktiespararen. Denna lista re-
kommenderas för långsiktiga aktieplacerare som vill undvika risker, som 
hjälp vid uppgörandet av en sparplan.

1. Placera och verka långsiktigt.
Gör först till att börja med en egen plan på lång sikt, så att du inte påverkas 
av alla sensationsnyheter eller verkliga kursnedgångar. En långsiktig ak-
tiesparare kan sova sina nätter i lugn och ro också under kursnedgångar.

På lång sikt har aktieplaceringarna alltid utgjort det bäst avkastande 
placeringsalternativet och kommer sannolikt att också vara det i framtiden. 
På kort sikt är kursrisken större än på lång sikt, eftersom det är omöjligt 
att förutspå alla förändringar på marknaden. Avkastningen på en kortsiktig 
placering beror på tur och skicklighet. Hittills har kurserna alltid stigit efter 
en nedgång och kommit upp till ännu högre nivå än under föregående 
topp.

2. Placera “tålmodiga pengar” i aktier.
Tålmodiga pengar är pengar som inte är öronmärkta för att användas för 
något annat i den närmaste framtiden på några år.

Möjligheterna till avkastning ökar och risken för förluster minskar om 
man kan välja när man säljer, det vill säga sälja när kurserna står högt. Det 
är skäl att komma ihåg att man har köpt aktierna på lång sikt.  Om man 
trots det är av den åsikten att bolaget inte längre är ett bra sparobjekt lönar 
det sig att sälja.

3. Placera så att du beaktar fördelningen av hela din egendom.
Aktieplaceringen är endast en del av egendomen.  Det är inte bra 

att sätta alla ägg i samma korg. Reservera dig för att om en 
placering går med förlust, inte hela din ekonomi lider.

Vid sidan av att placera i aktier lönar det sig att ha en del 
av sina medel i andra tillgångsposter, exempelvis ränte-
objekt: depositioner eller masslån eller obligationer.  På 
så vis kan du gardera dig mot marknadsrisker.

4. Placera så att du tar en för dig lämplig risk.
Grunden för risktagningen är den egna riskvilligheten.  

Det är skäl att tänka efter om man till sin natur är en 
person som gärna tar eller gärna undviker risker. Medel 

av vilka man inte har råd att förlora ens en 
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cent bör man inte placera i aktier. Å andra sidan om man vill ha bättre avkast-
ning än vad ett depositionskonto ger måste man ta risker. 

Genom att ta övervägda risker kan man förbättra avkastningen på sina 
placeringar. Man kan visserligen få bäst avkastning från de mest riskfyllda 
placeringarna, men man bör inte enbart koncentrera sig på avkastningsför-
väntningarna.

I väldigt riskfyllda placeringar är det klokt att placera endast så mycket som 
man är beredd att förlora.

Risken innebär både ett hot och en möjlighet. Hotet innebär att man kan 
förlora en del av placeringen eller i värsta fall allt. Möjligheten betyder att man 
i bästa fall kan mångdubbla placeringen. Att placera med lånade medel ökar 
risken

5. Placera så att du beaktar placeringens  
likviditet, dvs. hur lätt pengarna kan lösgöras.
Man kan snabbt förvandla aktier till kontanter, men det är inte alltid lönsamt att 
sälja. Om du vet att du snabbt kan behöva dina besparingar för annat, lönar 
det sig att reservera sig för detta genom att hålla pengarna till exempel på 
konto. Dessutom är det bra att ha egendom som snabbt går att förvandla till 
kontanter för plötsliga oväntade behov. Att lösgöra pengar från bostäder och 
fastigheter kan ta månader i anspråk.

6. Placera regelbundet, varvid du köper till varierande priser och  
undviker risken att placera enbart till ett högt pris.
Det är mycket svårt att förutspå aktiekursernas uppgång och nedgång. Om 
man väntar på det lämpligaste tillfället kan man försena sig visavi besluten 
om köp och försäljning. Att fatta beslut kan vara svårt om man väntar på ett 
bättre försäljningspris eller ett lägre inköpspris. Genom att spara regelbundet 
minskar betydelsen av att välja rätt tidpunkt.

7. Placera i 5–10 bolag, som hör till olika branscher,  
dvs. diversifiera aktieportföljen.
Ifall man köper aktier i flera bolag ersätter de goda placeringarna de svagare 
och avkastningen av hela placeringen blir kanske god. Ifall man kunde förut-
spå vilken aktie som stiger mest, kunde man vinna mest, men sannolikheten 
att välja den som sjunker mest är lika stor. Att placera i ett bolags aktier kan 
jämföras med lotteri.

Genom att placera i 5–10 bolag i olika branscher uppnås redan en stor del 
av diversifieringsnyttan. På detta sätt kan man gardera sig mot företagsrisken.
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8. Placera ekonomiskt, dvs. fäst uppmärksamhet vid kostnadsan-
delen. 
Arvoden uppbärs för köp och försäljning av aktier samt för värdeandel-
skonton. Dessa arvoden utgör flera procentenheter av avkastningen på 
väldigt små placeringar.

Därför är det skäl att placera minst 500 euro för att kostnadernas andel 
ska bli måttlig.

9. Använd professionell hjälp och utnyttja finansieringsprodukter.
En placeringsfond som placerar i aktier är ett gott alternativ och komplet-
tering till en direkt aktieplacering, eftersom innehavaren av en fondandel 
blir delaktig av en redan färdigt diversifierad aktieportfölj. Fonden kan vara 
aktivt förvaltad och då tar portföljförvaltaren själv ställning till placeringarna. 
Då är arvodet större och man eftersträvar en avkastning som överstiger 
marknadsavkastningen. I praktiken är det svårt att på lång sikt uppnå en 
bättre avkastning än den på marknaden. Alternativt kan en fond vara pas-
siv och då följer den marknadernas genomsnittliga utveckling. Det lönar sig 
att jämföra produkter på finansmarknaden och förhöra sig om kostnaderna 
och produkternas innehåll.

10. Placera och följ marknaden. Placerandets värld är intressant 
och erbjuder många möjligheter till att utveckla sig själv. 
Att följa marknaden är nyttigt och med tiden också intressant. Det är bra att 
lära sig känna till inbördes beroendeförhållanden på aktiemarknaden och 
hela samhällsekonomin.

För att upptäcka nya placeringsmöjligheter och lämpliga försäljningstid-
punkter lönar det sig att följa med vad som händer på marknaden.



38

13 MALL FÖR PLACERINGSPLAN

Utgångsläge
Vad äger du, vad är din egendom värd?
Eget hus _______________________________  Annat fastighetsinnehav _______________________
Skogs- eller markinnehav ________________  Aktier, fonder mm. ____________________________
Övrig egendom av värde _________________  Depositioner _________________________________
Hur mycket skuld har jag?
Bostadslån ____________________________  Studielån ____________________________________
Konsumentkrediter ______________________  Övriga ______________________________________

Egen ekonomi/budget
Månatliga inkomster
Lön, pension ___________________________  Studiestöd, barnbidrag ________________________
Kapitalinkomster________________________  Övriga inkomster _____________________________

Månatliga utgifter
Hyra, vederlag, bostadslån _______________  El, vatten, försäkringar ________________________
Livsmedel, läkemedel ___________________  Transportmedel, resor _________________________  
Hobbyer _______________________________  Övrigt _______________________________________  

Hur mycket pengar sparar du per månad? ________________________________________________  
På vilket sätt kan du ändra dina konsumtionsvanor för att kunna spara mera? __________________
______________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________
Vad är ditt besparingsmål? ______________________________________________________________  

Mål för placerandet
Till vad behöver du pengarna som du sparar, vad strävar du efter med dina placeringar? ________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Placerandets tidshorisont
Under 1 år  1–4 år  5–10 år  
11–20 år  över 20 år

Riskprofil
Hur stor effekt har dina besparingar/placeringar på din dagliga ekonomi? _____________________
När och i vilken situation kan du behöva besparingarna som du placerat, med hur långt varsel? _
Är du redo att förlora kapitalet som du placerat? ___________________________________________
Skulle du placera lånade pengar? ________________________________________________________  

Fördelning av placeringsportföljen på olika tillgångsklasser, det vill säga allokering
Hur mycket placerar du i räntor _________ % Hur mycket placerar du i aktier% _______________
Annat? ______________________________ %    Vad? ________________________________________  
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Placeringsinstrument
Gör du direkta placeringar (aktier, masslån)? Använder du fonder (vilka)?
Använder du derivat?  Vilka placeringsprodukter använder du inte?

Kriterier för aktieplaceringar
Placerar du i bolag på börslistan, även i bolag på marknadsplatsen First North, även i 
onoterade bolag?
Exempelkriterier (ange gränsvärden e.d.):
Marknadsvärde ___________ P/E-tal _______ Dividendavkastning _ ROE_______________
Andel eget kapital  ________ Varumärke____ Ägandestruktur _________________________

Kriterier för masslån
Placerar du endast i investment grade-masslån eller också i high yield-masslån?
Kreditbetyg ______________ Räntenivå ________________Lånetid ____________________

Diversifiering
Geografisk diversifiering __________________________________________________________
Diversifiering enligt tid ____________________________________________________________
Diversifiering enligt bransch _______________________________________________________

Att lösgöra sig från placeringar
Hur granskar du utvecklingen av din placeringsportfölj? ______________________________
Hur fattar du beslut att sälja? ______________________________________________________
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14 ORDLISTA

Aktie Delandel i ett bolags aktiekapital.  Aktien ger rätt bl.a. till ett bolags 
vinstutdelning, förtur vid nyteckning och rätt att delta i bolagsstämman.

Aktieemission Ett aktiebolag ger nya aktier eller aktier som bolaget äger till 
aktieägarna eller till någon viss krets. Aktieemissionen kan vara mot vederlag 
eller vederlagsfri. Se Riktad emission.
 
Aktiefond En placeringsfond som placerar i aktier.

Aktieserie Olika slag av aktier i ett aktiebolag, såsom stam- och preferens-
aktier. De olika aktieserierna skiljer sig från varandra genom olika rättigheter 
visavi rösträtt och dividend. 

Analytiker Placerings- och företagsundersökare.

Anskaffningsutgiftsantagande Ett alternativt avdrag till den verkliga an-
skaffningsutgiften jämte omkostnader i beskattningen av försäljning av egen-
dom, dvs. överlåtelsevinsten på egendom. 

Avgiftsbelagd emission Emission där man betalar teckningspriset för akti-
erna. 

Avgiftsfri emission Emission där aktierna ges gratis.

Avkastningsandel Den andel av den årliga vinsten i en placeringsfond som 
utdelas till ägarna.

Avstämningsdag Den dag i värdeandelssystemet, då förteckningen över 
innehav avstäms och rättigheten till dividend, teckning vid aktieemission och 
deltagande i bolagsstämman fastställs. 

Bankirfirma Ett placeringsserviceföretag som förmedlar värdepapperstrans-
aktioner, erbjuder förmögenhetsförvaltning och andra placeringstjänster, men 
som inte kan ta emot depositioner från allmänheten.

Börsbolag Ett bolag med vars aktier handel idkas på börsen. 

Börsprospekt Ett prospekt, som uppgjorts i samband med en emission och 
gäller bolagets ekonomiska situation och verksamhet. Prospektet ska göras 
enligt finansministeriets anvisningar och godkännas av Finansinspektionen.
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Derivatmarknaden Marknad på vilken värdet på avtalet som är föremål 
för köpet bygger på en annan, t.ex. akties, index eller masskuldebrevs vär-
de. Optioner och terminer är derivatavtal.

Dividend Den vinstandel ett bolag utdelar till sina aktieägare.

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) se Rörelsevinst.

Effektiv avkastning Värdepapprets avkastning i förhållande till dess 
marknadsvärde.

Emission Se Emittering. 

Emittent Ett aktiebolag, en kommun eller staten som emitterar aktier eller 
masskuldebrev.

Emittering En aktieemission eller försäljning av ett masslån till allmänhet-
en, emission.

EPS (Earnings per share), dvs. resultat per aktie Nyckeltal som fås 
genom att dela räkenskapsperiodens resultat med det genomsnittliga an-
talet aktier under räkenskapsperioden.

Euribor De dagligen publicerade referensräntorna inom euroområdet.

Flaggning  Offentliggörande av ägarförhållandena, när köparen har över-
skridit eller underskridit ett visst antal aktier med rösträtt. Flaggningsgränser 
är 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 %, 66 % och 90 %.

Fondbolag Ett bolag som förvaltar en placeringsfond.

Fondandel En andel i en placeringsfonds kapital. Fondens kapital är inde-
lat i inbördes lika stora andelar.

Fondemission Se Avgiftsfri emission.

Företagsrisk Den inverkan bolagets ekonomiska framgång har på aktiens 
värde. Värdeaktie Aktie i bolag som är verksamt inom en etablerad bransch. 
Värdeaktiernas kurser stiger inte på samma sätt som tillväxtaktiernas, men 
å andra sidan behåller de sitt värde bättre vid nedgångar. De avkastar ock-
så goda dividender. P/E-talet är lägre än på marknaderna i genomsnitt och 
marknadsvärdet när det bokförda värdet, det vill säga P/B-talet är nära ett.
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Generalindex Ett index för den allmänna kursutvecklingen på värdepap-
persmarknaden.

Gratisemission Se Vederlagsfri aktieemission.

Gängse pris Ett värdepappers marknadspris.

Institutionell placerare Samfund, t.ex. pensions- och försäkringsbolag, 
bank och placeringsfond som gör stora placeringar.

Kapitalinkomst Inkomst av placerad förmögenhet, t.ex. räntor, dividender, 
hyror och vinstandelar.

Konvertibelt skuldebrev Ett skuldebrev som emitterats av ett aktiebolag 
och som enligt lånevillkoren kan bytas ut till aktier i företaget. 

Kurs Ett värdepappers offentligt noterade pris.

Kursrisk Den risk som uppkommer till följd av ändringar i priset på ett vär-
depapper.

Likvid Möjligt att snabbt omvandlas till reda pengar.

Likviditet Möjlighet att göra stora transaktioner utan att affären inverkar på 
priset på värdepappret eller den övriga egendomen som det handlas med. 
Likviditeten för en aktie är god om det idkas mycket handel med den.

Lån av allmänheten Se masskuldebrevslån.

Marknadsvärde Antalet värdepapper multiplicerat med priset på värdepapp-
ret.  Ett bolags marknadsvärde utgörs av antalet aktier multiplicerat med da-
gens kurs.

Marknadspris Ett värdepappers och en valutas gängse kurs, som den har 
nått på marknaden. Gängse pris.

Marknadsränta Ränta som uppkommer på marknaden i enlighet med utbud 
och efterfrågan. Motsatsen är en administrativ fastställd ränta, såsom grund-
ränta.

Marknadsrisk Den allmänna kursutvecklingens inverkan på ett enskilt vär-
depapper.
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Masskuldebrevslån Ett lån av allmänheten, som vanligtvis är föremål för 
handel på eftermarknaden och som är indelat i flera masskuldebrev. Mass-
lån.

Mäklare Representant för värdepappersförmedlaren som idkar handel på 
börsen.

NASDAQ OMX Företaget som äger Helsingforsbörsen. Företaget äger 
också NASDAQ-börsen samt börserna på Island, i Köpenhamn, Stock-
holm och de baltiska länderna.

Nominellt värde I bolagsordningen kan för aktierna bestämmas ett nomi-
nellt värde, som är lika för alla aktier. Aktier behöver inte ha ett nominellt 
värde. Se Aktiens bokföringsmässiga motvärde.

Notering Fastställande av ett värdepappers pris i den offentliga handeln.

Nyemission Se Avgiftsbelagd emission.

Observationslista Den del av börslistan, till vilken aktier i bolag, i vilka 
till exempel pågår företagssanering eller vilka befinner sig i likvidation, har 
flyttats.  Med aktierna på listan idkas handel alldeles normalt.

Offentlig notering Fastställande av värdepapprens prisnivå på den of-
fentliga marknaden, såsom börsen.

OMXH Cap Helsingforsbörsens viktbegränsade index, i vilket vikten för en 
aktie är högst 10 procent. 

OMX Helsinki-index Kortare OMXH-index, vilka är index på Helsingfors-
börsen.

OMXH25 dvs. OMX Helsinki 25 Aktieindex, vilket omfattar de 25 mest 
omsatta aktieserierna på Helsingforsbörsen. Aktieserierna som inkluderas 
i indexet väljs två gånger om året på grundval av bolagets likviditet och 
vikten av ett bolag är högst 10 procent.

Option Ett avtal, som medför rätt, men inte skyldighet att köpa eller sälja 
den förmån, som utgör objekt för förmånen vid en viss tidpunkt till ett på 
förhand avtalat pris. Förmånen kan vara exempelvis en aktie eller ett index.
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Optionsbevis Teckningsrätt som berättigar till teckning av aktier på vissa 
villkor och under viss tid.

Optionslån Masskuldebrevslån, till vilket hör optionsbevis, som ger rätt att 
teckna emittentens aktier.

P/B-tal (Price/Book) pris/balansvärde Nyckeltal, som fås genom att dela 
aktiekursen med det bokföringsmässiga aktiekapitalet per aktie.

P/E-tal (Price/Earnings) dvs. vinstmultipel Nyckeltal, som uttrycker förhål-
landet mellan aktiens pris och vinsten per aktie. Talet anger hur många år det 
tar att med nämnda vinst betala aktiens pris.

Primärmarknad Emission av värdepapper, varvid emittenten skaffar sig fi-
nansiering, t.ex. genom emission eller försäljning av masskuldebrevslån. Jfr 
Sekundärmarknad.

Placeringsbolag Ett bolag vars huvuduppgift är att äga värdepapper. 

Placeringsfond Fond som består av aktier och värdepapper och som ägs av 
dem som placerat i den i förhållande till deras andelar.

Placeringsanalytiker Person som bedriver undersökning av placeringsob-
jekt och marknaden samt ger placeringsrekommendationer.

Placeringsserviceföretag Bank eller bankirfirma, som förmedlar köp och 
försäljning av värdepapper och erbjuder egendomsförvaltnings- och andra 
placeringstjänster.

Privatisering Ändring av ett företag ägt av kommunen eller staten till att helt 
eller delvis ägas av privatpersoner.

Riktad aktieemission Emission i vilken aktieägarnas företrädesrätt att teck-
na aktier frångås när bolaget emitterar nya aktier.

Risk Risken för misslyckanden, osäkerhet om avkastningen.

Rörelsevinst Nyckeltal som beskriver affärsverksamhetens lönsamhet. Från 
det har avdragits löpande kostnader och avskrivningar, men inte finansiella 
kostnader, extraordinära poster eller skatter.
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Samfundsplacerare Ett samfund eller en stiftelse, även placeringsfond, 
som idkar handel på värdepappersmarknaden med stora poster. En insti-
tutionell placerare. 

Sekundärmarknad Marknaden med värdepapper efter en emission.  Till 
exempel börshandeln.

Split Att dela antalet aktier i mindre delar.

Teckning Köp av aktier och masskuldebrev i samband med en emission. 

Teckningspris Det pris som betalas för ett värdepapper vid en emission.
 
Teckningsrätt Rätten som ansluter sig till att förvärva nya aktier i bolaget. 

Tillväxtaktie Aktie i ett snabbt växande bolag, där förväntningarna på vär-
destegring riktas långt fram i tiden. P/E-talet är högt och marknadsvärdet 
är flerfaldigt i jämförelse med bolagets bokförda värda. 

Totalavkastning Den sammanlagda avkastningen av ett värdepappers 
ränta eller dividend och värdestegring.

Vinstandel Se Avkastningsandel.

Volatilitet Den för värdepapper och marknaden typiska egenskapen att 
stiga och sjunka snabbt under en kort tid.

Värdeandel Ett värdepapper som anknutits till värdepapperssystemet.   
Värdeandelarna har ersatt tryckta värdepapper, såsom aktiebrev och 
masskuldebrev.

Värdeandelskonto Placerarens personliga konto på vilket hans innehav 
sätts in grupperade enligt bolag och enligt slag av värdeandel.

Värdepapper Ett värdepapper eller en värdeandel som utgör föremål för 
värdepappershandel, såsom aktie eller masskuldebrev.

Värdepapperscentral Ett bolag som sköter klareringen av aktie- och 
masskuldebrevsköp samt värdeandelssystemet.
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Värdepappersförmedlare Bank eller bankirfirma, som förmedlar köp och 
försäljning av värdepapper och erbjuder egendomsförvaltnings- och andra 
placeringstjänster. Placeringsserviceföretag. 

Värdepappershandel Köp och försäljning av värdepapper.

Warrant Värdepapper som ger rättighet, men inte skyldighet att köpa eller 
sälja förmån(aktie/index) till ett i prospektet fastställt pris och tidpunkt i fram-
tiden eller att erhålla enpenningprestation. Warranten påminner om optionen, 
men är långsiktigare. Warranten liknar optionen, men är långvarigare. Under 
warrantens giltighetstid kan handel idkas med den på börsen på samma sätt 
som med aktier.

Yrkesmässig placerare Se Institutionell placerare.

Överlåtelseskatt Skatt som betalas till staten i samband med överlåtelse av 
fastighet eller värdepapper mot vederlag, tidigare stämpelskatt.

Överlåtelsevinst Skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningspris. 
Försäljningsvinst. 

Guiden har utarbetats utifrån i skrivande stund gällande lagar och be-
stämmelser. Redigeringsarbetet har utförts med omsorg. Börsstiftel-
sen i Finland ansvarar emellertid inte för placeringsbeslut som fattas på 
grundval av guiden.
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