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Mål:
Syftet med kursen är att ge den nödvändiga tekniska färdigheten till egna analyser.
Diskussion om den internationella kapitalmarknaden, dess funktion och dess olika
instrument avslutar kursen. Den svenska penningmarknaden är idag en integrerad del av
den globala marknaden för räntebärande papper. Den svenska räntebildningen betraktas
som ett resultat av de spelregler och den verksamhet som pågår på den globala
kapitalmarknaden.

Innehåll:
Kursen analyserar prisbildningen på räntebärande tillgångar. Den inleds med en
genomgång av den svenska penningmarknaden där både de instrument som förekommer
på marknaden och marknadens sätt att fungera behandlas. Vidare studeras
prismekanismer samt inbördes prisrelationer mellan olika värdepapper. Hur bestäms
avkastningen och därmed priset på en obligation? Vad bestämmer priset på tillgångar med
olika löptider eller priset på olika typer av derivatinstrument? Vidare behandlas räntenivån
i Sverige, den svenska räntans utlandsberoende samt centralbankens möjligheter att styra
räntan i landet.
I ett kursavsnitt behandlas hur de olika nationella obligationsmarknaderna är
sammankopplade med valutamarknaden? Här behandlas såväl avista- som
terminsmarknaden för utländska valutor.
I ett annat avsnitt studeras riskhantering för obligationsportföljer, grundprinciper för
utvärdering av en penningmarknadsportfölj samt hur man mäter risk och vilka
möjligheter till riskhantering marknaden erbjuder. Hedging som ett instrument att
reducera risken på en obligationsportfölj studeras utförligt.
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