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Om ECONnect: 

ECONnect er en frivillig studentorganisasjon for studentene på samfunnsøkonomi- og 

finansøkonomistudiet ved NTNU. Vi arbeider for økt faglig kompetanse blant våre studenter samt 

tettere kontakt med næringslivet. Det gjør vi ved å arrangere fagdager, gjesteforelesninger, 

bedriftspresentasjoner m.m. I dag går det ca. 200 studenter på bachelornivå (1.-3. klasse) og ca. 70 

studenter på masternivå (4.-5. klasse). Studentene på masternivå er fordelt på de to linjene 

samfunnsøkonomi (ca. 50 stk) og finansiell økonomi (ca. 20 stk). Mer om ECONnect og aktuelle 

arrangementer på www.econnect-ntnu.no. 

ECONnect består av følgende personer ved utgivelsestidspunkt: 

Ole Christian Grytten(Leder) ole@econnect-ntnu.no 

Mariell Toven(Økonomiansvarlig/kandidattreffet) mariell@econnect-ntnu.no 

Daniel Johansson (Bedriftsansvarlig) daniel@econnect-ntnu.no  

Johan Berg Fossen(Fagdagsansvarlig) johan@econnect-ntnu.no 

Georg Næsheim georg@econnect-ntnu.no 

Ellen Normann ellen@econnect-ntnu.no 

Ragnhild Grøv ragnhild@econnect-ntnu.no 

Martine Ødegård(Faktoransvarlig)                           martine@econnect-ntnu.no 

Inga Friis                           inga@econnect-ntnu.no 

Caroline Lesiewicz                           caroline@econnect-ntnu.no 

 

Post- og besøksadresse: Organisasjonsnummer: Hjemmeside: 

ECONnect, NTNU Dragvoll NO 994 625 314 www.econnect-ntnu.no 

Institutt for samfunnsøkonomi 

Bygg 7, Nivå 5 

7491 Trondheim 

 

 

Merk: Eksamensbesvarelsene  har i varierende grad feil og mangler, både oppsett og innhold. De vil også 
kun vise en av flere mulige fremgangsmåter. ECONnect står ikke ansvarlig for selve faginnholdet. 
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Kort kommentar til eksamensbesvarelse i SØK2005 – Finansmarkeder våren 2011 for 

kandidatnummer 10029. 

 

Kandidatnummer 10029 fikk karakter A 

 

Oppgave 1:  

Alle delspørsmål i oppgave 1 er analytisk korrekt besvart. Gode forklaringer følger med 

svarene, noe som viser at kandidaten tydelig har forstått porteføljeteori og diversifisering. 

Kandidaten gir et veldig godt helhetsinntrykk i oppgave 1. Kandidaten kunne med fordel 

tydelig nevnt i delspørsmål e) hva som er årsaken til at A minw w . 

 

 

Oppgave 2: 

Kandidaten gir et godt helhetsinntrykk også i oppgave 2. Delspørsmålene a) og b) er korrekt 

analytisk besvart, med en god introduksjon til oppgaven som viser at kandidaten har forstått 

temaet. I delspørsmål c) tar kandidaten korrekt utgangspunkt i de to hypotesene gjennomgått 

på forelesning, og diskuterer godt. I delspørsmål d) formulerer kandidaten selvstendig 

problemstillingen og finner korrekt svar. 

 

Oppgave 3: 

Delspørsmål a) og b) er særdeles godt besvart, der kandidaten utleder forwardprisen basert på 

fravær av arbitrasje med gode forklaringer. Videre viser kandidaten god forståelse for 

derivater i overgangen til delspørsmål c). Delspørsmål c) er videre veldig godt besvart, med 

korrekt svar og god forklaring. Delspørsmål d) er også godt besvart, med gode forklaringer. Et 

lite trekk for ikke å nevne at konklusjonen er betinget på at underliggende aktiva ikke 

utbetaler dividende. 

 

Besvarelsen ble som helhet vurdert som fremragende, og oppfyller beskrivelsen gitt i NTNU 

sin karakterskala for karakter A: ”Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten 

viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.” 

 

Hans Jørgen Tranvåg 

faglærer/sensor 








































