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Mine interesseomr̊ader

▶ Markeder i finansielle instrumenter

▶ Pension og privatøkonomi

▶ Investeringsr̊adgivning

2 / 5



Vejledning
Valg af emne:

▶ Udgangspunkt i juridisk eller finansielt problem

▶ Vægt p̊a juridisk eller finansielt indhold - 30 % reglen

▶ Den økonomiske del - hvad er det i grunden?

▶ Formuler et eller flere undersøgelses spørgsmål

▶ Et godt emne er et smalt emne

▶ Overvej grundigt om det er for svært - brug vejlederen

▶ Vejlederen ved meget - men ikke alt

Efterfølgende:

▶ Sørg for at holde ordentlig kontakt til begge vejledere - det er
jeres ansvar at koordinere

▶ Vær opmærksom p̊a, at det er vigtigt at skrive ordentligt
(dansk)

▶ Specielt om bachelor afhandlinger

▶ Specielt om kandidat specialer
3 / 5



Udgangspunkt i en lovgivning eller en forordning
1. MiFID II

1.1 Hvad er OTC aktiehandler?
1.2 En sammenlignende undersøgelse af danske og svenske First North

noteringer: tilsyn, prospekter og markedsdata

2. MAR

2.1 Finanstilsynets p̊atænkte sag fra 2008 mod selskab XXX for
markedsmanipulation - hvad forst̊as ved markedspriser p̊a et
unaturligt og kunstigt leje?

2.2 Hvad er den økonomiske begrundelse for Højesterets dom i sagen
om ’7% Kristensen Germany AG 2015’?

3. SSR

3.1 Hvad er forskelle og ligheder mellem et udækket og et dækket
kort-salg af aktier?

3.2 Hvad er den økonomiske hensigt med det generelle forbud mod
udækkede kort-salg?

3.3 Hvad er CUM/EX?

4. CSDR

4.1 Hvad er forskelle og ligheder mellem T+2 clearing og afvikling af
aktiehandler v. futures kontrakter?

4.2 Hvad er en central modpart (CCP)?

4 / 5



Andre eksempler

▶ Forbuddet mod unoterede aktier i aldersopsparing - hvad var
begrundelsen?

▶ Det delvise danske forbud mod provisioner ved salg af
investeringsbeviser - hvad var baggrunden og hvordan er det
implementeret?

▶ Kreditaftalelovens rentebegreber og herunder ÅOP - hvordan
skal de forst̊as?

▶ Incitamenter i pensionsbeskatningen til udsat tilbagetrækning

▶ Negative renter
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