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ESIPUHE 

Ruotsinsuomalaisefl kielilautakunnan on jo pitkään toivottu laativan pankkisanas-
to. Talousalan käännökset ovat lisääntyneet suomalaisten ja ruotsalaisten yritysten 
välisen taloudellisen yhteistyön kasvaessa. Viime vuosikymmenen aikana ovat 
esimerkiksi monet suuret ruotsalaiset yritykset siirtyneet suomalaisten omistuk-
seen tai on syntynyt fuusioita, ja nämä yritykset rekrytoivat ruotsinsuornalaisia 
työntekijöitä. Ruotsin eläkeuudistuksen myötä on syntynyt rahastoeläkejärjestel-
mä, jonka mukaan työntekijä voi sijoittaa osan eläkemaksuista erilaisiin osake- ja 
korkorahastoihin. Rahastojen aktiivinen valintaja seuranta edellyttää siis tavalli-
siltakin kansalaisilta arvopaperi- ja korkomarkkinoihin liittyvien sanojen tunte-
musta. Ruotsin oloihin perustuvan ruotsalais-suomalaiSen pankkialan sanaston 
tarve on täten entisestään kasvanut. 

Ruotsinsuomalainefl kielilautakunta sai syksyllä 1999 Pohjoismaiden kielineu-
vostolta taloudellista tukea Ruotsin oloihin perustuvan ruotsalais-suomalaisen 
pankkisanaston tekemiseen. Kevääll. vuonna 2000 työryhmä käsitteli termi ter-
miltä kaikki sanastoon kerätyt noin 1200 hakusanaa. 

Työryhrnään kuului Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan esimies Paula Ehrnebo, 
kielilautakunnan tutkimusassistentit Hannele Ennab ja Margaretha Terner sekä 
auktorisoitu kielenkääntäjä Arja Meski. Asiantuntija-apua olemme saaneet muun 
muassa Suomen Pankistaja useilta suomalaisilta ekonomeilta. Hakusanojen kään-
tämisessä olemme käyttäneet talousalan sanakirj oj a j a hakuteoksia sekä suoma-
laisten pankkien esitteitä. Sanastus- ja valmistelutyöstä sekä materiaalin viimeis-

telystä on vastannut Margaretha Terner. 

Ruotsalais-suomalaisefl pankkisanaston tarkoituksena on tukea ruotsinsuomalai-
sia heidän pyrkimyksissään aktiiviseen kaksikielisyyteen ja olla avuksi suomen-
kielisilie pankkivirkailij oille, toimittaj ilie ja muille pankkialasta tiedottaville, 
kääntäj ilie ja tulkeille sekä vakiinnuttaa ruotsinsuomalaista pankkialan termistöä. 

RuotsalaissuomalaiseSSapaflkkiSaflaSt0SSa on noln 1200 hakusanaa. Ne onpää-
osin kerätty ruotsalaisten pankkien esitteistäja lomakkeista. Keskeisellä sij alla on 
luonnollisesti pankin maksupalveluihin, lainoihin ja säästämiseen liittyvä termino-
logia. Olemme hakusanojen valiimassa ottaneet lähtökQhdaksi yksityisen asiak-
kaan tarpeet. Yritystenjajärjestöjen pankkiasioihin Iiittyvää sanastoa ej ole otettu 

mukaan. 

Ruotsalais-suomalaiflefl pankkisanasto on laadittu ensisij aisesti ruotsinsuomalais-
ten tarpeisiin. Ruotsinsuomalaisefl kielilautakunnan periaatteiden mukaisesti ter-
meille on pyritty antamaan Suomessa käytettävät vastineet. Silloin kun Suomessa 
ej ole ollut kyseistä käsitettä tai kun käsitteet eivät vastaa toisiaan, työryhmä on 
suosittanut ruotsinsuomalaista termivastinetta. Varsinaisen ruotsalais-suomalaisen 
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pankkisanaston j älj essä on suomalais-ruotsalainen hakemisto, j ossa suomenkieli-
set vastineet ovat aakkosjärjestyksessä. Hakemistoa ej siis ole tarkoitus sellaise-

naan käyttää sanakirj ana. 

Sanastossaja hakemistossa on käytetty ehdotonta aakkosj ärj estystä. Hakusanojen 
vastineiksi on otettu ainoastaan pankkialan merkitys. Täten esimerkiksi sana teck-

ning on saanut pankkialaan liittyvän vastineen merkintä, kun taas sanan muut vas-

tineet kutenpiirustus, piirrosja kuvaamataito onjätetty pois. 

Sanastossa on melko runsaasti yhdyssanojaja sanaliittoja. Jos näidenjälkiosa on 
pankkisana, myös tämä sana on omana hakusanana. Niinpä esimerkiksi yhdyssana 

bankgiro on sekä b-kirjaimen kohdalla että sisennettynä giro-sanan alla, mutta 

esimerkiksi sana insättningsdag on vain i:n kohdalla. 

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta ottaa mielellään vastaan sanastoa koskevia 
täydennys- ja parannusehdotuksia. 

Ruotsinsuomalainen kiel ilautakunta haluaa esittää parhaat kiitoksensa Pohj ojs-
maiden kielineuvostolle merkittävästä avustuksesta. Samoin lautakunta kiittää 
ekonomi Marie Wikgren-S andströmiä ja kielentarkistaj a Kajsa Paasovaaraa hej-
dän arvokkaista neuvoistaan. Kiitokset ansaitsevat myös kaikki yksittäisiä kom-
menttej a ja ehdotuksia esittäneet, samoin Veronica Feilman (Meritallordbanken), 
Heidi Hiitola (Osuuspanldd) ja Sanna Parko (Aktia) meille lähettämästään mate-

riaalista. 

Tukholmassa marraskuussa 2000 

RUOTSJINSUOMALAfNEN KIELILAUTAKIJNTA 
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Ti)tiX1PJ 

Det har länge framförts önskemål om att Sverigefinska språknämnden skulle sam-
manställa en bankordlista. Efterfrågan på översättningar inom det ekonomiska 
området har ökat i takt med att samarbetet mellan finska och svenska företag har 
ökat. Många stora svenska företag har till exempel övergått i finländsk ägo och 
fusioner har ingåtts; dessa företag rekryterar nu sverigefinsk arbetskraft. 1 och 
med den svenska pensionsreformen har ett nytt premiepensionssystem uppstått, 
enligt vilket den anställde kan placera en del av sina pensionsavgifter i olika slags 
aktie- och räntefonder. För att aktivt kunna välja fonder och följa upp deras ut-
veckling förutsättes alltså att vanliga medborgare har kunskaper i aktie- och rän-
teinarknadens terminologi. Behovet av en svensk-finsk bankordlista har således 

blivit allt större. 

Sverigefinska språknänrnden fick på hösten 1999 ekonomiskt stöd från Nordiska 
språkrådet för sammanställningen av en svensk-finsk bankordlista som baserar sig 
på svenska förhållanden. Under våren 2000 gick arbetsgruppen igenom samtliga 

1200 uppslagsord, term för term. 

1 arbetsgruppen ingick kansliföreståndaefl för Sverigefinska språknämnden Paula 
Ehrnebo, forskningsassistenterna Hannele Ennab och Margaretha Terner samt 
auktoriserade translatorn Arja Meski. Sakkunnighjälp har arbetsgruppen bland 
annat fått från Finlands Bank och av flera finskspråkiga ekonomer. Vid översätt-
ningen av uppslagsorden har arbetsgruppen använt ekonomiska ordböcler och 
uppslagsverk samt broschyrer från olika banker i Finland. Margaretha Terner har 
svarat för arbetet med excerpering och bearbetning av materialet. 

Syftet med Svensk-finsk bankordlista är dels att den skall fungera som stöd för 
sverigefimnarna i deras strävan till aktiv tvåspråkighet, dels att den skall vara ett 
hjälpmedel för finskspråkiga banktjänstemän, redaktörer och andra som informe-
rar om bankbrnschen samt för översättare och tolkar. Det finns också en avsikt 
att skapa enhetlighet i den sverigefinska terminologin. 

Svensk-finsk bankordlista innehåller 1200 uppslagsord. Dessa ord har huvudsak-
ligen hämtats från olika publikationer, broschyrer och blanketter. Centrala områ-
den har givetvis varit termer som hänför sig till bankernas betaitjänster, lån och 
sparande. Utgångspunkten vid valet av uppslagsord har varit den enskilda kun-
dens behov. Ordförråd som hänför sig till bankärenden i företag och organisatio-

ner har inte medtagits. 

Svensk-finsk bankordlista är främst avsedd för sverigefinnarnas behov. Arbets-
gruppen har i enlighet med de principer som Sverigefinska språknämnden tilläm-
par strävat efter att, när så kunnat ske, använda de termer som redan är vedertagna 
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i Finland. 1 de fall då motsvarande begrepp inte förekommit i Finland överhuvud-
taget eller om begreppen inte överensstämmer med varandra, har arbetsgruppen 
rekommenderat en sverigefinsk term. Efter den svensk-finska listan finns ett 
finsk-svenskt register, där de finska översättningarna står i alfabetisk ordning. 
Registret som sådant skall inte ses som en ordbok. 

1 ordlistan och registret har strikt alfabetisk ordning tillämpats. Endast ordets i 
banksammanhang förekommande betydelse har tagits med som motsvarighet till 
uppslagsorden. Så förekommer t.ex. vid ordet teckning endast översättningen mer~ 
kintä, medan ordets övriga allmänspråkliga finska ekvivalenterpiirustus,piirros 
och kuvaamataito har uteläninats. 

1 ordlistan ingår ett tämligen stort antal sammansatta ord och ordfogningar. Om ett 
ord har en bankterm som slutled finns även denna med som uppslagsord. Så före-
kommer t.ex. ordet bankgiro såväl under bokstaven b som indraget under ordet 
giro, medan t.ex. ordet insättningsdag förekommer endast under bokstaven i. 

Sverigefinska språknämnden vill framföra ett varmt tack till Nordiska språkrådet 
som beviljat ett betydande bidrag. Språknämnden vill vidare tacka ekonom Marle 
Wikgren-Sandström och språkgranskaren Kajsa Paasovaara för deras vardella 
synpunkter. Språknämnden tackar också alla dem som kommit med enskilda 
kommentarer och förslag samt Veronica Fellman (Meritallordbanken), Heidi Hii-
tola (Osuuspankki) och Sanna Parko (Aktia) för allt material som de har skickat 
oss. 

Stocldiolm j november år 2000 

SVERIOEFINSKÄ SPRÅKJ'lÄMNDEN 
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1(33) 

A-aktie A-osake >aktie som oftast har 
högre röstvärde på bolagsstämman än övriga 
aktier 

affärsbank liikepankki >företag som fått 
regeringens tillstånd att driva bankverksam- 
het. Den egentliga benämningen är numera 
ba n ka ktie bolag. 

agio ago -överkurs; belopp med vilket pri- 
set på ett värdepapper el. en valuta översti- 
ger det nominella värdet 

aktie osake >en till visst nominellt belopp 
fastställd andel i ett aktiebolag 
-A-aktie A-osake 
-avkastningsaktie tuotto-osake 
-B-aktie B-osake 
-bunden aktie sidottu osake 
-börsaktie pärssiosake 
-börsnoterad aktie pörssiosake, pörssissä 
noteerattu osake 

-cyklisk aktie syklinen osake 
-fondaktie rahasto-osake 
-fri aktie vapaa osake 
-innehavaraktie haltijaosake 
-konvertibel aktie vaihdettava osake 
-likvid aktie likvidi osake 
-noterad aktie noteerattu osake 
-onoterad aktie noteeraamaton osake 
-preferensaktie etuoikeutettu osake 
-röstberättigad aktie äänivaltainen osake 
-stamaktie kantaosake 
-tillväxtaktie kasvuosake 
-undervärderad aktie aliarvostettu osake 
-öve rkö pt aktie yliostettu osake 
-översåld aktie y/imyyty osake 
-övervärde rad aktie yliatvostettu osake 

aktieaffär osakekauppa 
aktiebok osakeluettelo >förteckning över 

ett aktiebolags samtliga aktier och aktieägare 

aktiebolag osakeyhtiö >företagsform där 
delägarna är fria från personligt ansvar för 
företagets skulder och där kapitalförsörjning-
en till stor del sker genom emission av aktier 
-bankaktiebolag pankkiosakeyhtiö 
-privat aktiebolag yksityinen osakeyhtiö 
-publikt aktiebolag julkinen osakeyhtiö 

Aktiebolagsregistret Osakeyhfläre- 
kisteri >av Patent- och registreringsverket 
fört offentligt register som innehåller viktigare 
uppgifter om alla svenska aktiebolag, t.ex. 
firmatecknare, bolagsordning, styrelseleda-
möter, beslut om emissioner mm. 

aktiebrev osakekirja >bevis om innehav 
av aktie 

Aktiebrevsregistret Osakekirjarekiste-
ri >av Värdepapperscentralen fört register 
som tar upp alla de aktiebrev som utfärdats i 
avstämningsbolag 

aktiebörs osakepörssi fondbörs, värde-
pappersbörs, börs för handel med värdepap-
per 

aktiedepå osakesäilytys 
aktieemission osakeanti >utgivning av 

aktier 
aktiefond osakerahasto >av aktier och 

andra värdepapper bestående fond som upp-
kommit genom kapitaltillskott från allmänhe-
ten och som ägs av dem som tillskjutit kapital 
-bred aktiefond hajautettu osakerahasto 

aktiefondsparande osakerahasto-
säästäminen 

Aktiefrämjandet Osakesäästämisen 
edistämissäätiö >intresseorganisation för 
att främja sparande i aktier 

aktieförsäljning osakemyynti, osak-
keiden myynti 

aktiehandel osakekauppa 
aktieindex osakeindeksi >index som 

visar den genomsnittliga kursutvecklingen på 
börsnoterade aktier 

aktieindexln osakeindeksilaina 
-obIigationsIån där avkastningen är knuten 

till ett aktieindex 
aktieindexobligation osakeindeksiob- 

ligaatio >obligation som löper utan ränta. 
Avkastningen bestäms efter utvecklingen på 
ett i förväg fastställt index. 

aktieinnehav osakkeenomistus 
aktieinnehavare osakkeenomistaja, 

-ha Itij a 
aktieinvestering osakesijoitus; osake- 

sijoittaminen 
aktiekapital osakepääoma >det sam-

manlagda nominella beloppet av tecknade 
och tilldelade aktier i ett aktiebolag 

aktiokorg osakekori 
aktiekorgbevis osakekoritodistus 
aktiekurs osakekurssi >en akties kurs-

värde 
aktieköp osakkeiden ostaminen 
aktieln osakelainaus >utlåning av aktier 

från en aktieägare till en låntagare som för- 
binder sig att efter viss tid återställa aktier av 
samma slag och antal 

aktiemajoritet osake-enemmistö 
-aktieinnehav som representerar över 50 % 

av aktierna i ett aktiebolag 
aktiemarknad osakemarkkinat -den del 

av kapitalmarknaden som omfattar organise-
rade affärer med aktier 

aktieomsättning osakevaihto 
aktieoption osakeoptio >avtal om att 

köpa el. sälja aktier till ett bestämt pris 
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2(3 3) 

aktieplacering osakesijoitus, -sijoit- 
taminen 

aktieportfölj osakesaikku >en persons 
el. ett företags samlade innehav av aktier 

aktiepost osakemäärä 
aktierelaterat instrument osakesi- 

donnainen instrurnentti 
aktieslag osake!aji 
aktiespara säästää osakkeisiin 
aktiesparande osakesäästäminen 
aktiesparare osakesäästäjä >person 

som sparar i aktier 
Aktiespararna, Sveriges Aktiespara- 

res Riksförbund Ruotsin osakesääs- 
täjien keskusliitto 

aktiesparfond osakesäästörahasto 
aktiespekulation osakekeinottelu 
aktiespilt osakkeen nimeilisarvon pi!k-
kommen, splittaus aktieuppdelning, spht 

aktiestock osakekanta >samtliga aktier i 
ett aktiebolag 

aktietecknare osakkeenmerkitsijä 
aktieteckning osake-, osakkeenmer-

kintä >skriftlig förbindelse att teckna aktie(r) 

aktietermin osaketermni >aktiepost 
som köps el. säljs till ett bestämt pris vilket 
gäller vid ett visst slutdatum, den sk. termi-
nens utgång, varvid leverans och betalning 
sker 

aktieuppdelning osakkeen nimellisar- 
von pUkkominen, splittaus (aktie)split 

aktieutdelning osinko; osingonjako 
aktieägares kontant utbetalda andel av ett 

aktiebolags vinst 
aktievinst osakevoitto 
aktievärde osakkeen arvo 
aktieägare osakkeenornistaja >ägare av 

andel i aktiebolag 
aktör toirnija -person, organisation e.d. 

som agerar 
aktör på marknaden rnarkkinoiden 

to im ja 
A-listan A-Iista >den officiella börslista 

som anger kurser och avslut mm. för de ak-
tier som varje börsdag ropas upp på Stock-
holms fondbörs 

allegat tosite ,-verifikation, bankernas be-
nämning på uttags- och insättningsblanketter 

amortering lainantyhennys; yhennys- 
erä >periodisk avbetalning av ett lån 
-rak amortering tasaerälyhennys 

amorteringsbelopp Iyhennyserä >det 
belopp med vilket man regelbundet betalar 
av på en skuld 

amorteringsfri lyhennysvapaa 
amorteringsfrihet Iyhennysvapaa aika 

tid under vilken amortering inte behöver gö-
ras 

amorteringspian Iyhennyssuunnitel- 
rna >plan för hur ett lån skall återbetalas 

amorteringstid lyhennysaika >den tid 
man betalar tillbaka ett lån 

andel osuus 
-fondandel rahasto-osuus 
-vinstandel voitto-osuus 

andelsbevis osuustodistus 
andelskurs (rahasto-)osuuden kurssi 
andeisvärde (rahasto-)osuuden arvo 

värde som bestäms genom att det sam-
manlagda värdet på allt som fonden äger 
delas med det totala antalet andelar i fonden 

andelsägare osuudenornistaja 
andetsägarregister osuudenomista-
jien rekisteri >register över vilka som är 
andelsägare i en fond 

andrahandsmarknad jälkimarkkinat 
all aktiehandel som inte är introduktion el. 

nyemission 
annuitet annuiteetti >summan av amorte-

ring och ränta på skuld vid ett avbetalnings-
tillfälle 

annuitetsbelopp annuiteettimäärä 
annuitetslån tasaerä-, annuiteettUaina 

lån som återbetalas med annuiteter 
anskaffningsvärde hankinta-arvo .det 

pris som t.ex. en fastighet el. aktie hade vid 
tidpunkten för köpet 

apport apportti >det att teckna aktier i ett 
aktiebolag med rätt och/el. skyldighet att som 
betalning för aktien tillskjuta annan egendom 
än pengar 

apportegendom apporttiomaisuus 
annat betalningsmedel än pengar, t.ex. 

fastigheter, rörelse, maskiner, patent e.d., i 
sam-band med aktieteckning 

apportemission osakeanti apportti- 
omaisuutta vastaan >aktieemission mot 
betalning med apportegendom 

appreciering arvonnousu 
av marknadsförhållandena föranledd upp- 

gång i en valutas värde i förhållande till andra 
valutor 

arbitrage arbitraasi ,-handel med valutor, 
värdepapper el. varor med utnyttjande av 
kursskillnader el. prisskillnader på olika börs-
platser 
-räntearbitrage korkoarhitraasi 

autogiro suoraveloitus >ett sätt att betala 
regelbundet återkommande räkningar, varvid 
pengar automatiskt dras från ett konto 

Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan j ulkaisuj a 6 



3 (33) 

autogirobetalning suoraveloitusmak-
su 

autogirofullmakt suoraveloitusvalta-
ki rj a 

automatuttag automaattinosto, -otto 
aval avaali >borgen på växel el. check, 

exempelvis av bank som därigenom garante-
rar betalningen 

avbetalningsplan osamaksu-, lyhen-
nyssuunniteJma 

avgift maksu 
-aviavgift ilmoitusmaksu 
-aviseringsavgift ilmoitusmaksu 
-checkavgift sekkimaksu 
-depåavgift säilytysmaksu 
-expeditionsavgift toimitusmaksu 
-fa ktu ren ngsavg ift laskutusmaksu 
-fast avgift kiinteä maksu 
-förseningsavgift viivästysmaksu 
-förvaltningsavgift hallinnointimaksu 
-förvaringsavgift säilytysmaksu 
-inköpsavgift merkintärnaksu 
-inlösenavgift lunastusmaksu 
-kontantuttagsavgift käteisnosto-, kätefs-
ottornaksu 
-lim itavg ift limiittimaksu 
-låneuppläggningsavgift (Iainan)järjestely-
maksu 
-påminnelseavgift muistutusmaksu 
-upplägg n ingsavg ift (Iainari)järjestelymaksu 
-uttag savg ift tililtäottomaksu 
-årsavgift vuosimaksu 
-övertrasseningsavgift tilinylitysmaksu 

avi lim oltus >kort skriftligt meddelande om 
förfallodag, avsänd vara ed. 
-bankgiroavi pankkisiirtoilmoitus 
-låneavi lainanmaksuilmoitus 
-postg iroavi postisiirtoilmoitus 
-utbetalningsavi ilmoitus maksumääräyk-
sestä 

aviavgift ilmoitusmaksu 
avisera iimoiffaa meddela, underrätta 

genom avi 
avisering tiedonanto, avisointi 
aviseringsavgift iimoitusrnaksu -avgift 

som företagen tar ut när de skickar räkningar 
avista, a vista avista >vid uppvisandet 

avkastning tuotto >utbytet av en insats, 
t.ex. räntan på ett sparkonto el. utdelningen 
på aktier 
-bruttoavkastning bruttotuotto 
-effektiv avkastning efektiivinen tuotto 
-md ikativ avkastning indikatiivinen tuotto 
-kapita avkastning pääoman tuotto 
-löpande avkastning jatkuva t. juokseva 
tuotto 

-ränteavkastning korkotuotto 

avkastningsaktie tuotto-osake >en 
form av preferensaktie 

avkastningsfond tuottorahasto 
räntefond som innehar obligationer och 

andra slag av skuldebrev till ett värde som 
överstiger en fjärdedel av fondens förmögen-
het. Benämns ofta obligationsfond, räntefond 
el. penningmarknadsfond. 

avkastningskonto tuottotiii 
avräkningsnota tiiitysseivitys 

-fondnota, skriftlig specifikation som ska 
upprättas i viss lagstadgad form vid köp, för-
säljning el. byte av värdepapper 

avslut kaupan päättäminen t. suikemi- 
nen >uttryck som anger att köpare och säl-
jare enats om ett visst pris och därmed gjort 
upp om affär, särskilt i samband med börs-
affärer 

avslutsdag sulkemispäivä >den dag 
man gör en aktie- el. obligationsaffär 

avstämning täsmäytys 
avstämningsdag täsmäytyspäivä >den 

dag företaget fastställer vilka aktieägare som 
har rätt att få vara med på bolagsstämman, 
få utdelning och delta i en emission 

avyttring myyminen, myynti 
baisse baisse >börstendens som utmärks 

av kraftigt fallande kurser, oftast under stor 
omsättning 

B-aktie B-osake >aktie som har lägre röst- 
värde vid bolagsstämma än A-aktie 

bank pankki >företag som fått regeringens 
tillstånd att bedriva bankrörelse 
-affärsbank Iiikepankki 
-centralbank keskuspankki 
-depåbank säilyttäjäpankki 
-föreningsbank yhdyspankki 
-hypoteksbank hypoteekkipankk kiinnitys- 
Iuottopankki 

-internetbank internetpankki 
-medlemsbank jäsenpankki 
-nischbank niche-pankki 
-nätbank verkkopankki 
-postbank postipankki 
-Riksbanken Valtionpankki 
-sparbank säästöpankki 
-storbank suurpankki 
-telefonbank puhelinpankki 

bankaktiebolag pankkiosakeyhtiö >en 
av de former under vilka bankrörelse får be- 
drivas, vanligen kallad affärsbank 

bankanvisning pankkiosoitus 
bankautomat pankkiautomaatti 

-uttagsautomat för sedlar 
bankbok pankkikirja >den handling som 

en bank utfärdar då någon öppnar konto av 
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viss typ hos banken och där alla gjorda in-
sättningar och uttag antecknas 

bankbokslöst konto pankkikftjaton tili 
bankcertiflkat sijoitustodistus av bank 

utfärdad kortfristig skuldförbindelse 
bankcheck pan kkisekki 
bankdag pankkipäivä >dag när banker 

allmänhet har öppet 
bankfack taHelokero, pankkilokero 

-låsbart utrymme i bank som hyrs ut till kun-
der för förvaring av värdepapper, värdesaker 
o.d. 

bankfridag pankkien kiinniolopäivä 
-dag som vid betalning av växlar och lån är 

jämställd med söndag och allmän helgdag. 
Svenska bankfridagar är enligt lag lördagar 
samt midsommarafton, julafton och nyårsaf-
ton 

bankfullmakt pankkivaltakirja 
bankgaranti pankkitakaus >en form av 

borgen som en bank ställer för en persons el. 
ett företags kredit, el. annat ekonomiskt åta-
gande gentemot tredje person 

bankgiro pankkisiirto >system för överfö-
ring av betalningar mellan i första hand inne-
havare av bankkonton som är anslutna till 
bankgiro 

bankgiroavi pankkisiirtoilmoitus 
bankgiroinbetalning maksu pankki- 
siirtotili!Ie 

bankgirokonto pankkisiirtotili 
bankgironummer pankkisiirtotilin nu- 
mero 

bankgiroutbetalning maksu pankki- 
siirtotililtä 

bankinrättning pankkilaitos 
bankinstitut pankkilaitos >huvudtyp av 

kreditinstitut som finansierar sin verksamhet 
bl.a. genom inlåning från allmänheten (mot 
viss inlåningsränta) och lämnar kredit (mot 
viss utlåningsränta) 

bankinsättning pankkital!etus 
-placering av pengar på bankkonto 

bankjurist pankkijuristi 
bankkamrer pankin kamreeri 
bankkassör pankin kassanhoitaja 
bankkonto pankkitili 
bankkontonummer pankkitilin numero 
bankkontor pankkikonttori 
bankkort pankkikortti >kontokort utgivet 

av bank och knutet till kortinnehavarens 
bankkonto 

banklagstiftning pankkiiainsäädntö 
banklån pankkilaina 
bankmedel pankkivarat 

bankomat pankkiautomaatti 
.bankautomat, uttagsautomat 

bankomatkort pankkiautomaattikortti 
bankomatuttag pankkiautomaattiotto 
-nosto 

bankräkning pankkitili >bankkonto 

bankränta pankkikorko >de räntesatser 
som bankerna tillämpar vid in- och utlåning 

bankrörelse pankkiliike 
banksekretess pankkisalaisuus 

tystnadsplikt som innebär att banken el. 
bankanställda inte får avslöja sina kundför-
hållan den för obehöriga 

banksparande pankkisäästäminen 
sparande huvudsakligen på olika inlånings-

konton 
Bankstödsnämnden Pankkitukilauta-

kunta 
banktillgodohavande pankkivarat 

summan av vad en bankkund har på sina 
konton i banken 

banktjänst pankkipalvelu 
banktjänsteman pankkivirkailija, 

-to im i he n ki 1 ö 
banktransaktion pankkitapahtuma 
bankutlåning pankkilainaus 
bankvalv parikkiholvi 
bankväson(de) pankkilaitos 
bankärende pankkiasia 
bearbetningsdatum työstämispäivä 
beloppsbegränsad borgen määrä- 

osainen takaus 
belåna lainoittaa >ställa såsom säkerhet 

för lån, särskilt med avseende på fastigheter 
och värdepapper 

belåning lainoitus >lån av pengar mot 
säkerhet av viss egendom, t.ex. värdepap-
per, revers el. pantbrev i fastighet 
-fastighetsbelåning kfinteistölainoitus 

belåningsgrad lainoitusaste 
belåningsvärde lainoitusarvo >det 

högsta värde till vilket t.ex. värdepapper el. 
fastigheter kan användas som säkerhet för 
lån 

besparing säästö, talletus >det att lägga 
undan tillgångar 

betalkort maksukortti >kontokort utan 
kredit utöver normal fakturakredit. Betalning 
sker en el. två gånger per månad, varje gång 
med hela skuldbeloppet. 

betalkurs loppukurssi >den kurs till vilken 
avslut skett 

betalning maksu 
-eurobetalning euromaksu 
-girobetalning tilis/irto 
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-inbetalning inaksaminen, maksu; tili/lepano 
-internetbetalning internetmaksu 
-utbetalning maksaminen, maksu; tililtäotto 
-utlandsbetalning ulkomaanmaksu 

beta!ningsanmärkfliflg maksuhuo-
mautus >av kronofogde el. domstol fast-
ställd skuld som inte betalats i tid 

betalningsbekräftelSe maksun vah- 
vistus 

betalningsbevakning maksupalvelu, 
maksuvalvonta 

betalningsfri maksuton 
betalningsföreläggande maksamis- 

määräys >skriftligt förfarande hos krono-
fogdemyndigheten, varigenom en fordran kan 
fastställas och indrivas snabbare än genom 
den vanliga rättegångsproceduren 

betalningskredit maksuiLlotto 
betalningsmedel maksuväline >alla för 

betalningar omedelbart disponibla tillgodoha-
vanden hos fysiska och juridiska personer 

betalningsorder maksumääräys 
- betalorder 

betalningspåminnelse maksukeho-
tus, -muistutus >uppmaning från t.ex. en 
kreditgivare att betala en förfallen fordran 

betalningsspecifikatiOfl maksuerittely 
betalningstjänst maksupalvelu 
betalningsuppdrag maksutoimeksi- 

anto 
betalorder maksumääräys 

betalningsorder 
betavärde beta-arvo >mått på hur mycket 

en aktie svänger i kurs i förhållande till index 

bevakningsuppdrag maksupalvelu- 
tehtävä 

bindningstid korkosidonnaisuuSaika 
tid under vilken ett låns räntesats är bun-

den 
blandfond yhdistelmärahasto mixfond; 

fond som investerar i både räntebärande 
värdepapper och i aktier 

blankning lyhyeksi myynti, ylimyynti 
-försäljning av värdepapper som säljaren 

inte själv äger och som han senare återköper 
till en lägre kurs för att därmed göra en vinst 

blankocheck avoin sekki, bJankosekki 
check som undertecknats utan att vara full-

ständigt ifylld 
blankokredit avoin Iuotto, vakuudeton 

Ju otto >kredit utan säkerhet 

blankolån vakuudeton lama >lån utan 

säkerhet 
BNP, bruttonationaiprodukt brutto-

kansantuote 

bokföringsdag tapahtumapäivä den 
dag t.ex. en insättning bokförs på kontot. 
Vanligtvis samma dag som transaktionen 
äger rum. 

bokslut fllinpäätös >sammanställning av 
ett företags bokföring vid slutet av en redo-
visningsperiod, t.ex. vid årsskifte 

bolagsrisk yritysriski 
bolagsstämma yhflökokous >högsta 

beslutande organ i ett aktiebolag 
bolån asuntolaina >bostadslån 

bolåneinstitut asuntolainainstituutti 
-bostadsinstitut, bostadslåneinstitut 

bolåneränta asuntolainakorko 
boränta; ränta på bostadslån 

bonus bonus >gottgörelse som utgör belö-
ning, tillägg, återbäring el. rabatt av något 
slag 

bonusränta bonuskorko 
boom buumi, korkeasuhdanne 

-ekonomiskt uppsving, kursstegring o,d. 

borgen takaus >åtagande att överta betal-
ningsskyldighet för en annan person, om 
denne inte kan betala själv 
-beloppsbegränsad borgen määräosafnen 
takaus 

-efterborgen jälki-, lisätakaus 
-enkel borgen laillinen t. yksinkertainen ta-
karis 

-fyllnadsborgen täytetakaus 
-generell borgen yleistakaus 
-proprieborgen omavelkainen takaus 
-solidarisk borgen yhteisvastuullinen t. soli-
daarinen takaus 

borgensansvar takausvastuu 
-solidariskt borgensansvar solidaarinen ta-
kausvastuu 

borgensförbindelse takaussitoumus 
det avtal som upprättas mellan borgens-

man och kreditgivare och där det framgår vil-
ken omfattning borgensåtagandet har 

borgenslån takauslaina >kredit mot sä-
kerhet i form av någon annans personliga 
betalningsansvar 

borgensman takaaja >person som går i 
borgen för annan person vid t.ex. borgenslån 

borgensåtagande takaus >detsamma 
som borgen 

borgenär velkoja >den som har en fordran 
mot någon annan 

boränta asuntolainakorko >bolåneränta 

bospara säästää asuntoa varten 
bosparande asuntosäästäminen 

-målinriktat sparande med sikte på förvärv 
av småhus el. bostadsrättslägenhet 

bosparare asuntosäästäjä -person som 
sparar till bostad 
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bostadsinstitut asuntolainainstituutti 
bolånesinstitut, bostadslåneinstitut 

bostadsIin asuntolaina >lån för finansie-
ring av bostadsfastighet 

bostadslåneinstitut asuntolainainsti- 
tuutti 	bolåneinstitut, bostadsinstitut; före- 
tag som lånar ut pengar till bLa. villor och bo-
stadsrätter 

bottenlån peruslaina >lång kredit som 
ges mot säkerhet av pantbrev i fastighet 

branschfond toimiajarahasto fond 
som bara köper aktier i en bransch, t.ex. i 
fastighets-, läkemedels- el. IT-branschen 

bred aktiefcind hajautettu osakera-
hasto -aktiefond som placerar i företag i 
flera olika branscher och i flera länder och 
som därmed har en större riskspridning 

bruttoavkastning bruttotuotto 
bruttonationaiprodukt, BNP brutto-
kansantuote 

budget budjetti, talousarvio 
uppställning av beräknade inkomster och 

utgifter under en viss period 
budgetkonto palvelutili 
buffert puskuri 
buffertfond puskuri-, varmuusrahasto 
bunden aktie sidottu osake aktie som 

får äges på vissa villkor, nämligen endast av 
svenskar och svenska juridiska personer 

bunden ränta kiinteä korko >ränta som 
ligger fast vid en bestämd räntesats under en 
given tid 

bundet lån määräaikainen lama >lån 
som inte kan sägas upp förrän efter i förväg 
överenskommet datum 

bundet sparande määräaikaistilille 
säästäminen >sparform där sparbeloppet 
inte får/kan betalas ut till spararen före avta-
ad tidpunkt 

byggnadslån rakennuslaina >lån som 
betalas ut i etapper och som skall täcka 
byggkostnaderna under byggtiden 

börs pörssi organiserad marknad för han-
del med värdepapper el. valutor 
-aktiebörs osakepörssi 
-derivatbörs johdannaispörssi 
-efterbörs jälkipörssi 
-fondbörs arvopaper/pörssi 
-obligationsbörs obi/gaatiopörssi 
-optionsbörs optiopörssi 
-valutabörs valuuttapörssi 

börsaktie pörssiosake -börsnoterad 
aktie 

börsbolag pörssiyhtiö >bolag som har 
något aktieslag inregistrerat vid Stockholms 
Fondbörs 

börsfall pörssikurssien aleneminen 
börsföretag pörssiyhtiö 
börshandel pörssikauppa 
börsindex pörssi-indeksi statistiskt järn-

förelsetal för utvecklingen av aktiekurserna 
vid en fondbörs 

börsintroducera listautua t. listauttaa 
pörssiin 

börsintroduktion Iistautuminen t. lis-
tauttaminen pörssiin nyintroduktion; 
upptagande av börshandel i ett bolags vär-
depapper 

börskurs pörssikurssi >värde noterat på 
börsen på värdepapper o.d. 

börslista pörssilista >lista över aktier och 
andra värdepapper som handlas på fondbör-
sen 

börsmäklare pörssimeklari >person som 
yrkesmässigt förmedlar kontakt mellan köpa-
re och säljare på börsen 

börsnedgång pörssikurssin alenemi-
nen 

börsnoterad aktie pörssissä notee-
rattu osake >börsaktie 

börsnoterat aktiebolag pörssiyhtiö 
börsbolag 

börsnoterat företag listayhtiö, pörs-
sissä noteerattu yhtiö 

börsnoterat värdepapper pörssissä 
noteerattu arvopaperi börspapper, 
fond papper 

börsnotering pörssinoteeraus >uppgift 
om kurs för börsnoterade värdepapper 

börspapper pörssissä noteerattu arvo-
paperi >börsnoterat värdepapper, fondpap-
per 

börspost pörssierä >minsta antal el. lägs-
ta nominella belopp för notering av och han-
del med fondpapper 

börsrapport pörssitiedotus, -raportti 
börsstopp pörssikaupan keskeytys 

-förbud för fondkommissionär att medverka i 
handel med en stoppad aktie 

börsuppgång pörssikurssien nousu 
börsutveckling pörssikehitys 
börsvinst pörssivoitto 
börsvärde pörssiarvo -det totala antalet 

aktier i ett börsbolag multiplicerat med aktuell 
börskurs 

centralbank keskuspankki >ett lands 
sedelutgivande bank som har huvudansvaret 
för landets penning- och valutapolitik 

check sekki >anvisning till bank e.d. att 
utbetala belopp från utställarens konto 
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-bankcheck pankkisekki 
-blankocheck avoin sekki, blankosekki 
-eurocheck eurosekki 
-postcheck postisekki 
-resecheck matkasekki 

checkavgift sekkimaksu 
checkblankett sekkilomake 
checkhäfte sekkivihko >häfte med 

checkblanketter 
checkinnehavare sekinhaltija 
checkkonto sekkitili -checkräkning; konto 

för penningmedel som kan disponeras ge- 
nom utställande av checkar 

checkkredit sekkiluotto 
checkräkningskredit 

checkräkning sekkitHi >checkkonto 

checkräkningskredit sekkitililuotto 
checkkredit; med bank överenskommen 

kredit i checkräkning, som kontohavaren kan 
utnyttja vid behov 

clearing clearing .betalningsutjämning, 
avräkning genom kvittning av ömsesidiga 
fordringar t.ex. mellan banker 

clearingnummer clearingnumero >det 
fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bank-
kontor 

courtage välityspalkkio >kurtage 

cyklisk aktie syklinen osake >aktie 1 
företag vars resultat i stor utsträckning på-
verkas av förändringar i konjunkturläget 

dag-för-dag-ränta päiväkorko >ränta 
som beräknas på det saldo som varje dag 
finns på kontot 

dagsindex päiväindeksi >indexvärdet vid 

slutet av en börsdag 
dagskurs päivän kurssi 
dagsorder päivätoimeksianto >order 

som löper ut om den inte har genomförts un-
der den börsdag som den lades in el. följan-
de börsdag om ordern lades in sedan börsen 
stängts 

dagsränta päiväkorko dag-för-dag-
ränta; ränta som beräknas på det belopp som 
varje dag är innestående på ett bankkonto 

dagsvärde päiväarvo 
dealer diileri >handlare på valuta- och pen-

ningmarknaderna el. på fondbörs 
debitera veloittaa >påföra ngn kostnad för 

ngt 
debitering veloitus 

-direktdebitering suoraveloitus 

debiteringskonto veloitustili 
deflation deflaatio >allmän sänkning av 

prisnivån; allmän uppgång i penningvärdet 

delbevis osuustodistus >värdepapper 
som är bevis på äganderätten till en el. flera 
delrätter 

delrätt olkeus osakeantiln, merkintäoi-
keus >aktieägarnas rätt att ta del i en fond-
emission 

delårsrapport osavuosikatsaus 
särskild redovisning avgiven under löpande 

räkenskapsår. Ges ofta ut kvartalsvis el. per 
tertial. 

deponera antaa sällytettäväksi, tallet- 
taa, deponoida >Iärnna i förvar 

depreciering devalvoituminen >av 
marknadsförhållandena fören ledd nedgång i 
en valutas värde i förhållande till enskilda 
andra valutor 

depression lama >djupgående lågkon-
ju n ktu r 

depå arvopaperisällytys >förvar av aktier 
och andra värdepapper hos bank el, fond-
kommissionsbolag 
-aktiedepå osakesäilytys 
-fonddepå arvopaperisäilytys 
-notariatdepå notariaattisäilytys 
-värdepappersdepå a,vopaperisäilytys 

depåavgift säilytysmaksu 
depåavtal säilytyssopimus >avtal som 

skrivs vid öppnandet av en ny depå. 1 detta 
avtal regleras hur pengar och aktier ska 
handhas och vem som bär ansvaret om de 
regler som anges skulle brytas. 

depåbank säilyttäjäpankki 
depåbankssystem säilyttäjäpankki- 
järjestelmä Ddokumentlöst databaserat 
system för hantering av värdepapper i ut-
ländskt bolag 

depåbevis säilytystodistus >hos Värde-
papperscentralen registrerad handling som 
styrker äganderätt till aktier i utländskt bolag 
registrerat vid Stockholms Fondbörs 

depåförande institut säilytysyhteisö 
depåkonto säilytystili >konto tillhörande 

depå. Vid köp av aktier tas pengar från kontot 
och aktierna hamnar i depån. 

derivat johdannainen >instrumentvars 
värde är kopplat till värdet av en underlig-
gande vara 
-räntederivat korkojohdannainen 

derivatbörs johdannaispörssi >börs för 
handel med derivat 

derivatinstrument johdannaisinstru-
mentti >riskhanteringsinstrument som kan 
härledas till ett underliggande värdepapper, 
t.ex. köp- och säljoptioner 1 aktier el. ränte-
terminer 
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derivatmarknad johdannaismarkkinat 
marknad för handel med derivat 

devalvering devalvaatio >sänkning av 
en valutas officiella värde i förhållande till 
andra valutor 

digital signatur digitaalinen allekirjol-
tus 

direktdebitering suoraveloitus 
diskonto diskontto 
disponibel käyteftävissä oeva, käyttö- 

-möjlig att förfoga över, tillgänglig 

dröjsmålsränta vilvästyskorko >den 
ränta som skall erläggas när betalning inte 
sker i tid 

duration duraatio 
ECB, Europeiska centralbanken Eu-

roopan keskuspankki 
ECB-rdet EKP:n neuvosto >organ som 

beslutar om räntenivån 1 EMU och består av 
bankens direktion och deltagarländernas 
centralbankschefer 

ECBS, Europeiska centralbankssys-
temet EKPJ, Euroopan keskuspank- 
kijärjestelmä 

effektiv avkastning efektilvinen tuotto 
den avkastning som en ägare av ett värde-

papper får på sin placering i form av dels di-
rektavkastning, dels kursförändring 

effektiv ränta efektiivinen korko 
1. faktisk avkastning på ett värdepapper 

uttryckt i årsränta 2. de totala kostnaderna för 
ett lån el. en kredit uttryckt i årsränta 

efterborgen jälki-, lisätakaus >borgen 
som en person tecknar till säkerhet för en 
borgensmans förbindelse 

efterbörs jälkipörssi >handel med udda 
antal aktier 

eget kapital oma pääoma 
redovisningsterm som definieras som skill-

naden mellan tillgångar och skulder 

e-giro elektroninen maksuliike 
EIB, Europeiska investringsbanken 
Euroopan investointipankki 

ekonomisk tillväxt taloudel!inen kas- 
vu 

elektronisk pinbok sähköinen lom- 
pakko >kort med mikroprocessor, som kan 
användas för betalning av småbelopp i buti-
ker, kiosker, bussar och automater och som 
kortinnehavaren kan ladda i bankernas ladd-
ningsautomater 

elektronisk signatur sähköinen alle- 
kl rj oitu s 

emission emissio, liikkeeseenlasku 
,.utgivning av värdepapper  

-aktieemission osakeanti 
-apportem ission osakeanti apporttiomai-
suufta vastaan 

-fondemission rahastoanti; ilmaisanti 
-nyemission uusmerkintä 
-riktad emission suunnattu osakeanti 

emissionskurs emissio-, Ilikkeeseen-
laskukurssi >det pris som ska betalas för 
nyemitterade aktier 

emissionsmarknad ensimarkkinat 
emissionsprospekt tarjousesite 

.prospekt som skall upprättas när ett publikt 
bolag inbjuder till att teckna aktier 

emittent Ilikkeeseenlaskija >den som 
emitterar, dvs, gör en emission 

emittera emittoida, laskea Ilikkeeseen 
ge ut aktier el. andra värdepapper 

EMS, Europeiska monetära syste- 
met Euroopan valuuttajärjestelmä 

EMU, Europeiska monetära unionen 
(Euroopan unionin) talous-ja rahalilt- 
to 

engångsinsättning kertatatletus 
engångsuttag kertanosto 
enkel borgen laillinen t. yksinkertainen 
takaus >borgen som innebär att långivaren 
först måste kräva huvudgäldenären innan 
han kan kräva borgensmannen på lånesum-
man 

enkelt skuldebrev tavaUinen velkakirja 
,skuldebrev som är utställt på en i skulde-
brevet namngiven person och som vid över-
låtelse inte ger den nya innehavaren bättre 
rätt än överlåta ren hade 

ERM, europeiska växelkursmeka- 
nismen Euroopan valuuttakurssime- 
kanismi 

etisk fond eettinen rahasto >fond vars 
placeringsinriktning utgår från vissa moralis-
ka värderingar som kan innebära att fonden 
inte investerar i t.ex. företag som diskrimine-
rar individer på grund av kön, ras el. religion, 
bryter mot miljölagar el. vars verksamhet är 
inom alkohol-, tobaks, vapen- el. pornografisk 
industri 

EUF, Europeiska utvecklingsfonden 
Euroopan kehitysrahasto 

euriborränta euriborkorko 
euromarknadsränta 

eurobetalning euromaksu 
eurocheck eurosekki 
eurokonto eurotili 
eurokredit euroluotto >medelfristig kredit 

i eurovaluta ofta synd ikerad av flera banker 

eurolån eurolaina 
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euromarknad euromarkkinat 
euromynt eurokolikko 
euroobligation euro-obligaatio 
europafond euroopparahasto 
europamarknad Euroopan rnarkkinat 
Europeiska centralbanken, ECB Eu- 

roopan keskuspankki, EKP 
-gemensam centralbank för de länder som 

ingår i EMU 
Europeiska centralbankssystemet, 

ECBS Euroopan keskuspankkijärjes- 
teirnä, EKPJ >system som består av den 
Europeiska centralbanken och de nationella 
centralbankerna i EU:s medlemsländer 

Europeiska investeringsbanken, EIB 
Euroopan investointipankki, E!P av 
Europeiska gemenskaperna 1958 inrättad 
bank med säte i Bryssel och med syfte att 
främst genom långfristig långivning till projekt 
av gemensamt intresse främja en balanserad 
ekonomisk utveckling inom EU-området 

Europeiska Monetära Systemet, 
EMS Euroopan va!uuffajärjeste!rnä 

EU:s samarbete i valutafrågor 
Europeiska monetära unionen, EMU 

(Euroopan unionin) talous- ja rahaTilt- 
to, EMU, Ernu -union som innebär eko-
nomiskt och monetärt samarbete mellan de 
länder som deltar i EMU; de har en gemen-
sam valuta, en gemensam central-bank och 
en gemensam penningpolitik 

Europeiska utvecklingsfonden, EUF 
Euroopan kehitysrahasto, EKR 

europeiska växelkursmekanismen, 
ERM Euroopan valuuttakurssirneka-
nismi >det fasta växelkurssamarbetet inom 
EU 

euroränta eurokorko 
-ränta på euromarknaden 

eurosedel euroseteli 
eurovaluta eurovaluutta 
eurovalutamarknad eurovaluutta-

rna rkk n at 
expeditionsavgift toirnitusmaksu 
extrakort Iisä-, rinnakkaiskortti 
faktureringsavgift laskutusmaksu 
fallande kurs laskeva kurssi 
fallande ränta laskeva korko 

-ränta som beräknas på det skuldbelopp 
som kvarstår efter varje avbetalning 

fast avgift kiinteä rnaksu 
fastighetsbelåning kiinteistölainoitus 

- 

fastighetsinteckning kiinteistökiinni-
tys -beslut om inteckning av visst belopp i 
fastighet 

fastighetsln kiinteistölaina >lån för 
finansiering av fastighet el. tomträtt mot sä-
kerhet av pantbrev 

fastighetsmäklare kiinteistönvälittäjä 
- person som förmedlar fastighetsaffärer 

fast ln kiinteä laina >benämning på lån 
som ska återbetalas i sin helhet på förfallo-
dagen 

fast ränta kiinteä korko >ränta som till 
skillnad från rörlig ränta utgår efter en för viss 
tidsperiod bestämd (fast) ränta 

fast valutakurs kiinteä valuuttakurssi 
-system där värdet av en valuta hålls stabilt 

mot andra valutor och försvaras genom olika 
åtgärder av centralbanken 

finansbolag rahoitusyhtiö >aktiebolag 
som driver finansieringsverksamhet genom 
att lämna kredit, förvärva fordringar el. upp-
låta lös egendom till nyttjande 

finansiell marknad finanssirnarkkinat 
-finansmarknad 

finansiellt institut finanssilaitos 
.-företag som inte är kreditinstitut men vars 

huvudsakliga verksamhet består i att förvärva 
aktier el. andelar el. att driva valutahandel el. 
värdepappersrörelse 

finansiellt instrument rahoitusinstru- 
rnentti >fondpapper el, annat värdepapper 
avsett för handel på värdepappersmarknaden 

finansiering rahoitus >kapitalanskaffning 

finansieringsföretag rahoitusyhtiö 
-bolag el. ekonomisk förening som bedriver 

säljfinansiering, fakturabelåning, leasing och 
liknande verksamhet och inte är att betrakta 
som kreditmarknadsbolag 

finansieringsinstitut rahoitusaitos 
-finansinstitut 

finansieringsrisk rahoitusriski 
risk som innebär att låntagaren inte för 

önskad period på marknaden kan upplåna de 
medel han behöver 

Finansinspektionen Finanssitarkas- 
tuslaitos >statlig myndighet med uppgift att 
övervaka bankernas, kreditmarknadsbola-
gens, fondkommissionärerflaS, fondbörsens 
och försäkringsbolagens verksamhet 

finansinstitut rahoituslaitos 
-finansieringsinstitut; bank, annat kreditin-

stitut el. fond med uppgift att lämna krediter 
och i vissa fall bistå med utvecklings- el. risk--
kapital 

finansiär rahoittaja >person som ställer 
nödvändigt kapital till förfogande 
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finanskapital finanssipääoma 
finansmarknad finanssimarkkinat 

-finansiell marknad 
fix valutakurs kinteä vaiuuttakurssi 

»-samma som fast valutakurs 
flermarknadsfond monimarkkinara- 

hasto 
fluktuera heilahdella, vaihdella 

»-växla, variera 
flytande valuta- el. växelkurs kelluva 

valuuttakurssi »-rörlig valuta- el. växelkurs 

fond rahasto »-1. kapital som avsatts för ett 
bestämt ändamål. 2. kapitalförvaltande enhet 
-aktiefond osakerahasto 
-aktiesparfond osakesäästörahastO 
-avkastningsfond tuottorahasto 
-blandfond yhdistelmärahasto 
-branschfond toimialarahasto 
-buffertfond puskuri-, varmuusrahasto 
-etisk fond eettinen rahasto 
-europafond euroopparahasto 
-fiermarknadsfond monimarkkinarahasto 
-generationsfond sukupolvirahasto 
-global fond maailmanlaajuisesti sijoittava 
rahasto 

-hedgefond hedgerahasto 
-hävstångsfond vipurahasto 
-högriskfond suuren riskin rahasto 
-ideell fond aatteellinen rahasto 
-indexfond indeksirahasto 
-kapitalfond pääomarahasto 
-landfond maakohtainen rahasto 
-likviditetsfond likviditeettirahasto 
-lågriskfond pienen riskin rahasto 
-länderfond maakohtainen rahasto 
-medelriskfond keskisuuren riskin rahasto 
-mellanriskfond keskisuuren riskin rahasto 
-miljöfond ympäristörahasto 
-mixfond yhd/stelmärahasto 
-nation eli fond kansallinen rahasto 
-ob[gationsfond obligaatiorahasto 
-paraplyfond sateenvarjorahasto 
-penning marknadsfond rahamarkkinarahasto 
-personalfond henkilöstörahasto 
-premiefond eläkesijoitusrahasto 
-premiesparfond eläkesäästörahastO 
-regionaifond a/uekohtainen rahasto 
-reinvesterande fond jälleeninvestointira- 
hasto 
-reservfond vararahasto 
-riskfond riskirahasto 
-räntefond korkorahasto 
-sluten fond suljettu rahasto 
-temafond teemarahasto 
-tiliväxtfond kasvurahasto 
-utlandsfond ulkomaille sijoittava rahasto 
-utlandplacerande fond ulkomaille sijoittava 
rahasto 

-valutafond valuuttarahasto  

-värdepappersfond arvopaperirahasto 
-öppen fond avoin rahasto 

fondaktie rahasto-osake 
»-aktie som tilldelas tidigare aktieägare i 
samband med en fondemission 

fondandel rahasto-osuus 
»-andel i aktiefond 

fondandelskurs rahasto-osuuskurssi 
fondandeisregister rahasto-osuus-

rekisteri 
fondandelsägare rahasto-osuuden 

omistaja 
fondandelsägarregister rahasto-

osuudenomistajarekisteri 
fondavdelning arvopaperiosasto 

»-avdelning inom större bankkontor med 
uppgift att handlägga köp och försäljning av 
värdepapper 

fondavsättning rahastointi 
fondbevis rahasto-osuustodistus 

»-bevis på andel i aktiefond 
fondbolag rahastoyhtiö 

»-fond kom m issio nsbolag 
Fondbolagens Förening Rahastoyh-

tiöyhdistys »-branchfören ing som under till-
syn av Finansinspektionen har utarbetat rikt-
linjer för självreglering av fondmarknaden 

fondbörs arvopaperipärssi 
»-organiserad marknad för handel med vär-
depapper, framför allt aktier och obligationer, 
men också teckningsrätter, delbevis, optioner 
och terminer 

fonddepå arvopaperisäiytys 
»-värdepappersdepå 

fondemission rahastoanti; ilmaisanti 
»-ökning av antalet aktier i ett bolag utan att 
nytt ägarkapital tiliskjuts 

fondera rahastoida 
»-avsätta medel till fond 

fondering rahastointi 
fondförmögenhet rahaston varat 
fondförsäkring rahastovakuutus 
fondförsäkringssystem rahasto-
vakuutusjärjestelmä 
fondförvaltare salkunhoitaja 

»-person som sköter fondens placeringar och 
köper och säljer värdepapper 

fondförvaltning salkunhoito 
fondinnehav rahastosaikku 
fondkommission arvopaperivälitys 

»-yrkesmässig handel i kommission med vär-
depapper 

fondkommissionär arvopaperivälittä-
jä, pörssivälittäjä 
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banker och särskilda fondkommissionsbo-
lag som bedriver värdepappershandel 

fondkonto rahastotili 
-konto för fondsparande 

fondkontonummer rahastotilin nume-
ro 

fondmarknad rahastomarkkinat 
fondmedel rahastovarat 
fondmäklare pörssivälittäjä, meklari 

fondkomrnissionär 
fondnota tHiselvitys 

avräkningsnota, köp- el. säljnota 

fonclpapper arvopaperi börspapper, 
börsnoterat värdepapper; värdepapper som 
omsätts på fond börs 

fondplacerare rahastosijoittaja 
.person som placerar i andelar i fonder 

fondportfölj rahastosalkku 
värdepappersportfölj med kombinationer av 

fonder i stället för aktier 
fondsparande rahastosäästäminen 

-sparande genom köp av andelar i fond(er) 

fondsparare rahastosäästäjä 
.person som sparar i fonder 

fondsparkonto rahastosäästötHi 
särskilt bankkonto för fondsparande 

fondstyrelse rahaston johtokunta 
fondteckning rahastomerkintä 
fondvaluta sijoitusvaluutta 
fondvärde rahastoarvo 
fordran saaminen, saatava 

ford ring; ekonomiskt tillgodohavande 
-kontofordran tilisaatava 
-kreditfordran Iuottosaatava 

fordring saaminen, saatava >fordran 

fordringsrätt saamisoikeus 
fri aktie vapaa osake >aktier som får 

innehas av utländska medborgare 

främmande kapital vieras pääoma 
ett företags lån och övriga krediter 

fullmakt valtakirja 
.bemyndigande att företräda någon 

-autog irofu Il rna kt suora veloitusvaltakirja 
-bankfullrnakt pankkivaltakirja 

fullmaktsgivare valtuuttaja 
fundamentalanalys fundamentaali-, 

perusteanalyysi >genomgång av börsfö-
retag utifrån resultat och balansräkning och 
verksamhetens inriktning 

futur futuuri >standardiserat avtal om leve-
rans av värdepapper, valutor el. räntor till ett 
visst pris vid en viss framtida tidpunkt 
-räntefutur korkofutuuri 

fyllnadsborgen täytetakaus 

.borgen för den del av en skuld som inte 
täcks av ställd pant 

fysisk person fyysinen henkilö 
person i egentlig mening till skillnad från 

juridisk person 
förbehålisbelopp toimeentulovaraus, 

toimeentulomäärä >det belopp som en 
gäldenär skall få behålla av sin inkomst för 
att betala sina levnadskostnader vid införsel 

föreningsbank yhdyspankki 
-medlemsägd bank 

föreningsgiro yhdistyksen maksullike-
till 

föreningskonto yhdistystili 
företagsgiro yrityksen maksulilketili 
företagskonto yritystili 
förfallodag eräpäivä 

-den dag en räkning el. ett lån skall betalas 

förfallodagsbevakning eräpälvän val-
vonta 

förmånskund etuasiakas 
förmögenhetsförvaltning omaisuu-

denhoito »av bl.a. banker bedriven verk-
samhet genom vilken bankkunderna erbjuds 
notariatdepåer, aktieägardepåer och rådgiv-
ning när det gäller finansiella tjänster, försäk-
ringar och skatter mm. 

förränta kasvaa t. tuottaa korkoa >få 
kapital att ge ränta genom effektiv drift av fö-
retag el. förmånlig placering 

förseningsavgift vilvästysmaksu 
förskott ennakko >penningbelopp som 

utbetalas tidigare än som avsetts från början 
el. innan någon motprestation gjorts 
-postförskott postiennakko 

förskottsränta ennakkokorko 
»erläggande av ränta i förskott 

förtida räntebindning koron sitominen 
ennalta 

förtidslösa lån lunastaa lama ennalta 
satt lösa lånet innan bindningstiden för lånet 
har gått ut 

förvaltare salkunhoitaja >fondförvaltare 
-fondförvaltare salkurihoitaja 
-kapitalförvaltare pääomanhoitaja 

förvaltningsavgift hallin nointimaksu 
löpande avgift som fondbolaget tar ut för att 

förvalta och administrera fonden 
förvaltningsbolag hallinnointiyhtiö 
förvaltningsersättning hallinnointi-

korvaus 
förvaltningsföretag hallinnointlyritys 

-skatterättslig benämning på förvaltnings-
bolag som uteslutande el. så gott som ute- 
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slutande förvaltar värdepapper el. annan lös 
egendom 

förvaringsavgift säilytysrnaksu 
förvaringsinstitut siIytysyhteisö 

-institut som förvarar fondens tillgångar helt 
separat från fondbolaget. 

generalindex yleisindeksi >index över 
kursutvecklingen på hela börsen 

generationsfond sukupovirahasto 
-fond som utgår från andelsägarens ålder 

och placerar mer i aktier för yngre och mer i 
räntefonder för äldre sparare 

generell borgen yleistakaus >borgen 
som innebär att borgensmannen åtar sig ett 
ansvar för låntagarens samtliga skulder till 
kreditgivaren nu och i framtiden 

girera siirtää, tehdä tilisiirto >via girosys-
tem överföra pengar från ett konto till ett an-
nat 

girering tilisiirto >betalning genom överfö-
ring från ett konto till ett annat utan använ-
dande av kontanter 

giro (tili)siirto >kontantlöst betalningssys-
tem där medel överförs (gireras) från betala-
rens konto till mottagarens konto 
-autogiro suoraveloitus 
-bankgiro pankkisiirto 
-e-g i ro elektroninen maksuliike 
-fö ren ingsg iro yhdistyksen maksullike till 
-fö retagsg iro yrityksen maksulliketili 
-postgiro postisiirto 
-privatg i ro yksityisen maksulliketili 

girobesked tilisiirtoilmoitus 
meddelande om att girering har skett samt 

om hur mycket pengar som finns på visst 
konto 

girobetalning tilisiirto 
giroblankett tilislirtolomake 
girokonto maksuliiketiH 

-bankgirokonto pankkisiirtotili 
-postgirokonto postisiirtotili 

global fond maailmanajuisesti sijoit-
tava rahasto >aktiefond som placerar på 
börser över hela världen och har lägst risk 
bland aktiefonder 

god banksed hyvä pankkitapa 
»samlande uttryck för hur en bank bör upp-
träda bl.a. mot sina kunder och konkurrenter. 
Finansinspektionen anger genom uttalanden 
och regelverk vad som är att anse som god 
banksed. 

gravationsbevis rasitustodistus 
handling som utfärdas av lnskrivningsmyn- 

digheten och som beskriver vilka inteckningar 
el. servitut som belastar en fastighet 

grundränta peruskorko  

grå marknad harmaat markkinat >den 
oorganiserade delen av en marknad som 
förmedlar krediter som inte går genom ban-
ker el. andra egentliga kreditinstitut och som 
därför ligger utanför myndigheternas kontroll 

guidkantat papper kultareunainen 
paperi >lätt säljbart värdepapper med bästa 
säkerhet 

gäldenär velaHinen >den som har en 
skuld till någon annan 

halvrsrapport puo!ivuotiskatsaus 
handeisbelopp kauppahinta 

»-det belopp en order går till avslut på 
hausse hausse »-börstendens som ut-

märks av kraftigt stigande betalkurser, oftast 
under stor omsättning 

hedgefond hedgerahasto »-fonder som 
har en avsevärt högre riskprofil än vanliga 
värdepappersfonder 

heIrsrapport vuosikatsaus 
holdingbolag holdingyhtiö 

»-förvaltningsbolag avsett att genom sitt ak-
tieinnehav utöva väsentligt inflytande över ett 
annat el. andra bolags förvaltning 

hushllssparande kotitalouksien 
säästäminen 

hypotek hypoteekki »-realsäkerhet, pant 
-ägarhypotek omistajankiinnitys 
-överhypotek ylivakuus 

hypoteksbank hypoteekkipankki, kim-
nitys!uottopankki 

hypoteksbolag hypoteekkiyhtiö 
hypoteksförening hypoteekkiyhdistys 
hypoteksinstitut hypoteekkilaitos 

»-kreditinstitut för främst finansiering av fas- 
tigheter, jordbruk och rederiverksamhet 

hypotekskredit hypoteekkiluotto 
»-lån mot säkerhet av pantbrev främst i fast 
egendom samt i tomträtt och fartyg 

hypoteksln hypoteekkilaina »-lån som 
lämnas av hypoteksinstitut 

hypoteksutlning hypoteekkilainaus 
hårdvaluta kova vauuffa »-valuta med 

högt förtroende hos finans- och penning- 
rna rkn ader 

hävstngseffekt vipuvaikutus 
»-det att optioner och terminer ger möjlighet 
att med en relativt liten insats få del i de-n un-
derliggande aktiens kursuppgång 

hävstangsfond vipurahasto 
»-högriskfond som i sin placeringsverksamhet 
aktivt använder sig av derivatinstrument och 
som har som mål att genom den hävstångs-
effekt derivaten ger uppnå en högre avkast-
ning än den genomsnittliga avkastningen på 
aktier 
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högkonjunktur kofkeasuhdanne >fas i 
en konjunkturcykel, i regel präglad av hög 
sysselsättning, stor investeringsaktivitet och 
stigande priser 

högriskfond suuren riskin rahasto 
ideell fond aatteellinen rahasto >fond 

som skänker en del av förmögenheten el. av- 
kastningen till något välgörande ändamål 

IMF, Internationella valutafonden 
Kansainvälinen valuuttarahasto 

immateriell tillgång alneeton pääoma 
immateriellt kapital; tillgång i form av pa-

tent, goodwill, varumärke o.d. 
immateriellt kapital aineeton pääoma 

immateriell tillgång 
inbetalning maksaminen, maksu; tull-

lepano 
-bankgiroin betalning maksu pankkisiirtotilille 
-postgiroin betalning maksu postis/irtotilille 

inbetalningskort tilillepanokortti 
-färdigtryckt blankett att användas vid inbe-

talning via posten, särsk. om  postgiroblankett 

in blanco, in blanko in blanco 
ej ifylld, öppen; benämning på en sådan 

överlåtelse av en check, växel el. annan 
handling som sker genom att överlåtaren 
tecknar sitt namn på handlingens baksida 
utan att samtidigt ange till vem överlåtelsen 
sker 

index indeksi >mått på viss ekonomisk 
föränd ring 
-aktieindex osakeindeksi 
-börsindex pörssi-indeksi 
-dagsindex päiväindeksi 
-generalindex yleisindeksi 
-jämförelseindex vertailuindeksi 
-konjunkturindex suhdanneindeksi 
-konsumentprisindeX kuluttajahintaifldekSi 
-OMX-index OMX-indeksi 
-världsindex maailmantalouden indeksi 

indexbaserat instrument indeksisi-
donnainen instrumentti 

indexerad värdeutveckling indeksoitu 
osakekurssikehitys 

indexfond indeksirahasto >aktiefond 
vars målsättning är att endast följa börsens 
genomsnittliga utveckling 

indexIn indeksilaina >lån där lånebelop-
pet enligt indexklausul i skuldebrevet skall 
vara indexreglerat 

indexmultiplikator indeksikerroin 
indexobligation indeksiobligaatio 

obligation vars avkastning är avhängigt av 
ett el. flera börsindex 

indexoption indeksioptio >option vars 

värde är avhängigt av ett aktieindex 

indexreglering indeksisidonnaisUUS 
indeksiin sitominen successiv justering i 
förhållande till viss indexserie, t.ex. konsu-
mentprisindex, byggnadskostnadsindex, lö-
neindex, producentprisindex 

indextermin indeksitermilni -termin vars 
värde är avhängigt av ett aktieindex 

indikativ avkastning indikatilvinen 
tuotto 

individuellt pensionssparande yksi-
löllinen eläkesäästäminen 

inflation inflaatio höjning av den allmän-
na prisnivån 

ingngsvärde hankinta-arvo 
anskaffningskostnad vid realisationsvinst-

beräkning för t.ex. värdepapper el. fastighet, 
med tillägg för stämpelskatt, inteckningskost-
nader, inköpsprovision o.d. 

inkasso perintä; periminen >förfarande 
genom vilket en borgenär kan få betalt för sin 
fordran 

inkassoföretag perimistoimisto >privat 
företag som mot ersättning kräver in skulder 
för företag och privatpersoner 

inköpsavgift merkintämaksu 
inlåning lainaus, ottolainaus; talletus-

kanta >de medel som hushåll, företag och 
andra sätter in i bank el. andra kreditinstitut 

inlåningskonto talletustili p.bankkonto 
för inlåning från privatpersoner, ofta detsam-
ma som sparkonto 

inlåningsränta ottolainauskorko 
den ersättning en bank betalar sina insätta-

re för insatta medel 
inlösenavgift lunastusmaksu 

den avgift som utgår för inlösningen av en 
fonda nd el 

inlösendag lunastuspäivä 
inlösenorder lunastusmääräyS, -toi-
meksianto >inlösenuppdrag 

inlösenpris lunastushinta 
inlösenuppdrag lunastustoimeksianto 

iniösenorder 
innehav omistus, hallussapitäminen 

faktiskt förfogande 
-aktieinnehav osakkeenomistus 
-fondinnehav rahastosaikku 

innehavaraktie haltijaosake 
innehavarpapper haltijapaperi 

-värdehandling som berättigar innehavaren 
att utan särskild legitimation få ut viss betal-
ning e.d. 

innehavarskuldebrev haltijavelkakirja 
skuldebrev som inte är ställt till någon viss 

person utan till innehavaren 
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nnovationsmarknad innovaatiomark- 
kinat marknad som administreraren börs 
för små nya bolag, ofta bolag som har ut-
vecklat någon produkt som de är i färd med 
att kommersialisera 

insider, insidare sisäpiiriläinen 
-person i insynsställning 

insideraffär sisäpiirikauppa privata 
aktietransaktioner bland personer som har 
tillgång till förtrolig information om företaget 

insiderhandel sisäplirikauppa 
insolvens maksukyvyttämyys 

oförmåga att betala förfallna skulder 

insolvent maksukyvytön >som inte kan 

betala förfallna skulder 
institutionell placerare institutionaali- 

nen sijoittaja >placerare som gör stora in-
vesteringar såsom pensionsstiftelse, försäk-
ringsbolag, bank el. fond 

instrument instrumentti >föremål för 
värdepappershandel, t.ex. ett placeringscerti-
fikat 
-aktierelterat instrument osakesidonnainen 
instrumen tt! 

-derivatinstrument johdannais!nstrumefltti 
-finansiellt instrument rahoitus!nstrumefltt! 
-indexbaserat instrument !ndeks!sidonna!flefl 
!nstrumentt! 

-investeringsinstrument sUo!tus!nstrumentt! 
-penningmarknadsinstrument rahamarkk!-
nainstrumentt! 

-ränteinstrument korko!nstrumentt! 
-syntetiskt instrument synteettinen !nstru-
men tt! 

insättning talletus, tilillepano >placering 

av pengar på bankkonto 
-bankinsättning pankkitalletus 
-engångsinsättning kertatalletus 

insättningsdag tal!etuspäivä 
insättningsgaranhi talletustakuu 

ett av banken finansierat, av staten garan-
terat skydd för kundens insättningar i banker 
och värdepappersbolag 

lnsättningsgarantinämnden Talle-
tustakuulautakunta >statlig myndighet 
som övervakar insättningsgarantisystemet 

insättningsprovisiOfl talletusprovisio 
inteckning kiinnitys >inskrivning hos 

tingsrätten i fastighetsbok av visst penning-
belopp i fast egendom 
-fastig hetsinteckning k!!nte!stökiinnitys 

inteckningslån kiinnelaina, kiinnitys- 
Iuotto >lån med inteckning som säkerhet 

interimsbevis väflaikaistodistus >kvitto 
på betalning vid teckning av aktier, obligatio- 

ner m.fl. värdepapper som inte är färdiga att 
utlämnas vid emissionstillfället 

Internationella valutafonden, IMF 
Kansainvälinen vauuttarahasto, IMF 
-fackorgan inom FN med uppgift att vara ett 

permanent organ för internationell samverkan 
och stabilitet i valutaförhållandena mellan de 
ca 130 medlemsländerna 

Internetbank internetpankki nätbank; 
bank vars kundkontakter huvudsakligen sker 
via Internet 

Internetbetalning internetmaksu 
-inbetalning till ett konto via Internet 

Internetlån verkkolaina -lån som kan 
sökas direkt på Internet 

investerare sijoittaja (penning)placerare 
privatperson, institution el. företag som har 
placerat el. överväger att placera kapital i ak-
tier och andra värdepapper 

investering sijoitus, investointi 
satsning av ekonomiskt värde med grundad 

förhoppning om framtida avkastning vanl. i 
produktiv nyttighet och så att pengarna binds 
en längre tid; ofta mer el. mindre konkret pla-
cerat kapital 
-portföljinvestering salkkusijo!tus 
-realinvestering reaal!-!nvesto!nt! 
-reinvestering jälleen!nvesto!nti 
-riskinvestering r!sk!sijo!tus 

investeringsbolag sijoitusyhtiö 
aktiebolag med uppgift att placera kapital i 

värdepapper 
investeringsgaranti investointitakuu 

garanti som täcker risker för förlust till följd 
av politiska händelser för svensk investerare 
vid nyinvestering i utlandet 

investeringsinstrument sijoitusinstru-
me ntti 

investeringslån investointiJaina 
investeringsobjekt sijoituskohde 
investeringstorg investointitori 
investmentbolag sijoitusyhtiö >bolag 

som förvaltar och äger aktier i andra bolag 

juridisk person juridinen henkilö 
-sammanslutning såsom aktiebolag, han-

deisbolag, stiftelse, ekonomisk förening e.d. 
som kan förvärva rättigheter och ikläda sig 
skyldigheter mm. på samma sätt som en fy-
sisk person 

jämförelseindex vertailuindeksi >index 
som anger placeringsobjektens, t.ex. aktiers, 
genomsnittliga pris- och avkastningsutveck-
ing 

jämförelseränta vertailukorko 
,används vid beräkning av ränteskillnadser-
sättning. Ofta det samma som långivarens 
upplåningskostnad. 
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jämförränta viitekorko 
branschgemensam modell för att jämföra 

sparräntor 
kalkylränta laskennallinen korko >den 

beräknade avkastning som förväntas vid en 
investering 

kapital pääoma >tillgångar som förväntas 
ge vinst och vilkas värde kan mätas i pengar 
-aktiekapital osakepääoma 
-eget kapital oma pääoma 
-finanskapital finanssipääoma 
-främmande kapital vieras pääoma 
-immateriellt kapital alneeton pääoma 
-Jånekapital Iainapääoma 
-privatkapital yksityispääoma 
-realkapital reaalipääoma 
-riskkapital riskipääoma 
-riskvilligt kapital riskipääoma 
-rörelsekapital käyttö-, /iikepääoma 
-sparkapital säästöpääoma 
-startkapital alkupääoma 
-säkerhetskapital maksuvara 

kapitalavkastning pääoman tuoffo 
kapitalfond pääomarahasto 
kapitalförvaltare pääomanhoitaja 
kapitalförvaltning pääomanhoito 
kapitalinkomst pääomatLllo >inkomst 

av placerat kapital, t.ex. ränteinkomst, aktie- 
utdeln ing 

kapitalisering kapital(is)ointi, pää-
omittaminen >sammanläggning av upplu-
pen ränta med kapitalet 

kapitalkostnad pääomakustannus 
1. för lån: summan avamortering och ränta 

för viss tid 2. för i ett företag investerat kapi-
tal: summan av räntor, utdelningskostnader, 
avskrivningar, internränta vid självfinansiering 
mm. 

kapitallån pääcmalaina 
kapitalmarknad pääomamarkkinat 

den del av kreditmarknaden som omfattar 
utbud och efterfrågan på långfristiga krediter 

kapitalpiacerare pääomasijoittaja 
kapitalp!acering pääomasijoiftaminen 
kapitalskatt pääomaVerO >skatt som 

träffar kapital, vare sig det gäller innehav av 
kapital, förvärv av kapital el. kapitalavkast- 
ning 

kapitalskuld pääomavelka >lånebelopp 
exklusive ränta 

kapitaltillväxt pääoman kasvu 
kod tunnusluku, koodi 
konjunktur suhdanne >ekonomiskt läge 

och ekonomisk tendens på kortare sikt 
-högkonjunktur korkeasuhdanne 
-lågkonjunktur matalasuhdanne 

-världskonjunktur maallmantalouden suh-
dan tee t 

konjunkturavmattning suhdanteen 
hel kentym in en 

konjunkturbarometer suhdanneba- 
rometri -av Konjunkturinstitutet en gång i 
kvartalet publicerad ekonomisk statistik som 
belyser kortsiktiga tendenser inom näringsli-
vet 

konjunkturcykel suhdannevaihtelu, 
suhdannesykli -mer el. mindre regelbun-
det återkommande svängningar mellan hög-
och lågkonjunktur 

konjunkturindex suhdanneindeksi 
konjunkturindikator suhdanneindi- 
kaattori >ekonomisk företeelse (storhet) 
som ingår i statistiska serier och som kan tol-
kas som tecken på hur en konjunktur ut-
vecklar sig 

Konjunkturinstitutet Suhdanneinsti- 
tuutti >statligt organ med huvudsaklig upp-
gift att följa, analysera och informera om 
konjunkturutvecklingen inom och utom landet 

konjunkturkänslig suhdanneherkkä 
konjunkturläge suhdannetila, -tilanne 
konjunkturnedgång suhdannelasku 
konjunkturomsiag suhdannemuutos 
konjunkturprognos suhdanne-ennus- 
te 

konjunkturrapport suhdanneraportti 
konjunktursvacka suhdannetaantuma 
konjunktursvängning suhdannehei- 

lahtelu 
konjunkturtopp suhdannehuippu 
konjunkturuppgång suhdannenousu 
konjunkturuppsving suhdannenousu 
konjunkturutjåmning suhdanneta- 

sa us 
konjunkturutsikt suhdannenäkymä 
konjunkturutveckling suhdannekehi-

tys 
konjunkturvändning suhdanteen 
kääntyminen 

konjunkturväxJing suhdannevaihtelu 
konjunkturöversikt suhdannekatsaus 
konsumentprisindex kuluttajahintain- 

deksi >mått på den genomsnittliga prisför- 
ändringen hos varor och tjänster för privat 
konsumtion 

konsumtionskredit kulutusluotto 
benämning på olika former av kredit som är 

avsedda för en konsuments personliga för-
bru kn ing 

Ruotsinsuornalaisen kielilautakunnan julkaisuja 6 



16 (33) 

kontantinsats käteispanos >den del av 
köpeskillingen som betalas kontant, dvs, med 
egna pengar, och inte lånas upp 

kontantkort käteiskortti 
-ett smartkort, dvs, ett kort med inbyggd 

mikroprocessor (chip) som kan laddas med 
köpkraft - 'pengar' - vilka kortinnehavaren vid 
köp av varor och tjänster kan använda i stäl-
let för kontanter 

kontantuttag käteisnosto, -otto 
kontantuttagsavgift käteisnosto-, kä- 
teisottomaksu 

konto tili >räkning 1 bank, affär o.d. där 
mellanhavandena mellan kunden och banken 
bo kförs 
-avkastningskonto tuottotili 
-bankbokslöst konto pankkikirjaton till 
-bankgirokonto pankkisiirtotili 
-bankkonto pankkitili 
-budgetkonto palvelutili 
-checkkonto sekkitili 
-debiteringskonto veloitustili 
-depåkonto sällytystili 
-eurokonto eurotili 
-fondkonto rahastotili 
-föreningskonto yhdistystili 
-företagskonto yritystili 
-girokonto maksulilketili 
-inlåningskonto talletustili 
-kortkonto korttitili 
-likvidkonto maksutili 
-lönekonto palkkatili 
-motboksiöst konto vastakirjaton till 
-person konto henkilötili 
-postgirokonto postislirtotili 
-sparkonto säästöt/l/ 
-spärrat konto sulkutili 
-spärrkonto sulkutili 
-transaktionskonto maksulilketili 
-valutakonto valuutta till 
-VP-konto aiwopaperitili 
-värdepapperskonto aniopaperitili 

kontobesked titiedote >handling som 
visar ställningen på ett konto vid en viss tid- 
punkt 

kontofordran tiisaatava 
kontohavare tiJinomistaja 

kontoinnehavare 
kontoinnehavare tilinomistaja 

-kontohavare; innehavare av konto i bank el. 
post, företag ed. 

kontokort tilikoriti >plastkort med inneha-
varens namn och kontonummer som kan be-
rättiga till kredit vid inköp av varor och tjäns-
ter i de företag som är anslutna till visst kon-
tokortssystem el. till kontantuttag 

kontokredit tililuotto >den kredit som 
beviljas av kontokortsföretag 

kontokreditränta tililuoton korko 
kontonummer tilinumero 

-ban kkontonummer pankkitilin numero 
-fond konton ummer rahastotilin numero 

kontoställning tiliasema 
kontouppgift tilitieto 
kontoutdrag tiliote >kontobesked med 

uppgift om ingående saldo, in- och utbetal-
ningar samt utgående saldo 

kontraktsränta sopimuskorko 
Iimitavgift, limitränta; årsavgift som en 

bankkund betalar för rätten att disponera ett 
kreditutrymme 

konvertering konvertointi >ändring av 
villkoren för konvertibelt lån; byte av konver-
tibla skuldebrev mot aktier; byte av aktie till 
aktie av annat slag; byte av valutor 

konverteringsdag konvertointipäivä 
konverteringskurs konvertointikurssi 

den kurs till vilken konvertering kan ske 
konverteringslån vaihtovelkakirjalaina 

av företag emitterat obligationslån där pla-
cerarna efter en tid ges möjlighet att byta ut 
obligationerna mot aktier i företaget 

konvertibel aktie vaihdettava osake 
av aktiebolag utgiven aktie av visst slag, 

t.ex. preferensaktie, som enligt särskild be-
stämmelse i bolagsordningen skall el. kan 
omvandlas till aktie av annat slag, t.ex. stam-
aktie 

konvertibelt skuldebrev vaihtovelka- 
kirja konvertibel; av aktiebolag utgivet 
skuldebrev. Ägaren till konvertibelt skulde-
brev kan välja att under vissa villkor byta 
skuldebrevet till aktier i det utgivande bolaget 
el. få beloppet återbetalt på slutförfallodagen. 

konvertibelt vinstandeisbevis jälki-
markkinakelpoinen voitto-osuustodis-
tus >långfristigt konvertibelt skuldebrev 

konvertibel valuta muunnettava va-
Iuutta >valuta som är fullt växlingsbar, dvs. 
kan fritt användas för betalningar ställda i an-
nan valuta 

korglån korilaina, valuuttakori'Iaina 
banklån sammansatt av olika valutor (sk. 

valutakorg) mot fast ränta, i syfte att sprida 
låntagarens kursrisk 

kort kortti 
-bankkort pankkikortti 
-bankomatkort pankkiautomaattikortti 
-betalkort maksukortti 
-extrakort lisä-, rinnakkaiskortti 
-inbetalningskort tilillepanokortti 
-kontantkort käteiskortti 
-kontokort tilikortti 
-kreditkort luottokortti 
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-kundkort asiakaskortti 
-smartkort älykortti, toimikortti 
-utbetalningskort tllhltäottokortti 
-uttagskort nostokortti 

korta pengar lyhyt raha 
kortfristig kredit lyhytaikainen Iuotto 

kort kredit; kredit med en löptid på upp till 
ett år 

kortfristig placering lyhytaikainen 
sijoitus 

kortfristigt lån lyhytaikainen lama 
kortinnehavare kortinhaltija person 

vars namn kort utfärdas 
kortkonto korttitili -konto anslutet till kort 

kortkredit korttiluotto 
kort kredit lyhytaikainen luotto 

kortfristig kredit 
kort marknad lyhylden luottojen mark- 

kinat >marknad för korta krediter 

kort marknadsränta lyhyt markkina- 
korko 

kortränta, kort ränta lyhyt korko >ränta 
på värdepapper med löptider upp till ett år 

kort räntebindning lyhyt korkosidon- 
naisuusaika 

korträntefond, kort räntefond lyhyen 
koron rahasto >räntefond som placerar i 
räntebärande värdepapper vilkas löptid är 
kort, under ett år 

kravbrev velkomiskirje >brev med an mo-
dan att betala penningskuld 

kredit luotto -1. uppskov med betalning 2. 
lån el. möjlighet att låna 
-betalningskredit mak.suluotto 
-blankokredit avoin Iuotto, vakuudeton Itiotto 
-checkkredit sekki/uotto 
-checkräkningskredit sekkitililuotto 
-eurokredit euroluotto 
-hypotekskredit hypoteekk//uotto 
-konsumtionskredit kulutusluotto 
-kontokredit tililuotto 
-kort kredit lyhytaikainen Iuotto 
-kortfristig kredit fyhytaikainen Iuotto 
-kortkred it korttiluotto 
-långfristig kredit pitkäaikainen Iuotto 
-medelfristig kredit keskipitkä Inotto 

kreditavtal luottosopimus >avtal varige-
nom en kreditgivare förbinder sig att lämna 
kredit till en kredittagare 

kreditbedömning luottokelpoisuuden 
arvioiminen >den process hos kreditinsti-
tuten varigenom låneförfrågningar bereds 
och bedöms för beslut 

kreditbelopp luottomäärä 

-vid betalningsanstånd den del av kontant-
priset varmed anstånd lämnas samt vid lån 
det lånade beloppet 

kreditbeslut luottopäätös 
kreditfordran luottosaatava >summan 

av kreditbeloppet och kreditkostnaden 
kreditförlust luottotappio >den ekono-

miska förlust som en långivare åsamkas när 
låntagaren inte kan betala ränta resp. åter-
betala det lånade beloppet 

kreditgaranti luottotakuu >säkerhet för 
kredit där staten, en bank el. annat kredit-
institut garanterar återbetalningen av kredit-
beloppet 

kreditgivare luotonantaja >den som ger 
en kredit, t.ex. en bank, ett finansbolag el. ett 
bostadsi nstitut 

kreditgräns luottoraja >taket för vad man 
får låna 

kreditinstitut luottolaitos -företag, t.ex. 
banker, mellanhandsinstitut och finansbolag, 
som specialiserat sig på att tillhandahålla 
krediter 

kreditkort luottokortti >kontokort med 
beviljad krediträtt upp till ett visst högsta be-
lopp 

kreditkostnad luottokulu >sammanlagt 
belopp av räntor, tillägg och andra kostnader 
som en låntagare har att betala för ett lån, en 
köpare vid avbetalningsköp el. en konsument 
för en konsumentkredit 

kreditköp luotto-osto >köp vid vilket sälja-
ren lämnar anstånd med betalningen av hela 
el. en del av priset för varan 

kreditlimit luottolimiitti >det högsta be-
lopp till vilket ett kreditinstitut ger en låntaga-
re kredit 

kreditmarknad luottomarkkinat 
-marknad för utbud och efterfrågan på kre-

diter 
kreditprövning luottokelpoisuuden 

tarkistaminen >granskning av lånesökan-
des kreditvärdighet, dvs. återbetalningsför-
måga och förmåga att ställa/lämna säkerhet 
för den sökta krediten 

kreditrisk luottoriski 
kreditränta luottokorko 

-kontokreditränta tililuoton korko 
kredittagare luotonsaaja 
kreditupplysning luottotiedot 

-soliditetsupplysning; upplysning om en pri-
vatpersons el. företags kreditvärdighet 

kreditupplysningslag luottotietolaki 
kreditvärdig Iuottokelpoinen >solid 

kreditvärdighet luottokelpoisuus 
kreditåtagande luottositoumus 
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kreditåtstramning Iuotonsaannin ki- 
ristäminen 

kundansvar asiakasvastuu 
kundkort asiakaskortti >»kontokort som 

ges ut av vissa företag inom handeln 

kupongobligation kuponkiobUgaatio 
obligation med årlig ränteutbetaln ing 

-nollkupongobligation nollakuponkiobligaatio 

kupongränta kuponkikorko >fast ränta 
på en obligation i procent av obligationens 
nominella belopp 

kurs kurssi >vid viss tidpunkt gällande pris 
på valutor, aktier o.d. 
-aktiekurs osakekurssi 
-andelskurs (rahasto-)osuuden kurssi 
-betalkurs loppukurssi 
-börskurs pörssikurssi 
-dagskurs päivän kurssi 
-em issions kurs emissio-, Iiikkeeseenlasku- 
kurssi 

-fallande kurs laskeva kurssi 
-fondandelskurs rahasto-osuuskurssi 
-konverteringsku rs kon vertointikurssi 
-köpkurs ostokurssi 
-lim iterad kurs rajattu kurssi 
-lösenkurs lunastuskurssi 
-marknadskurs markkinakurssi 
-säljkurs myyntikurssi 
-teckn ingsku rs merkintäkurssi 
-terminskurs termi/nikurssi 
-underkurs alikurssi 
-valutakurs valuuttakurssi 
-växelkurs valuuttakurssi 
-överku rs ylikurssi 

kursdifferens kurssiero 
kursfall kurssinlasku >kursnedgång 

kursförlust kurssitappio 
kursförändring kurssinmuutos 
kurshöjning kurssinnousu >kursstegring 

kurslista kurssilista >förteckning över 
kurs notering a r 

kursnedgång kurssinlasku >kursfall 

kursnotering kurssinoteeraus »uppgift 
om gällande kurs för värdepapper el. valuta 

kursras kurssinromahdus 
kursrisk kurssiriski 
kursstegring kurssinnousu 

kurshöjning 
kurssvängning kurssinheilahdus 
kurssäkring kurssiriskeiltä suojautu- 
minen >att gardera sig mot variationer i 
valutakurserna genom att till ett i förväg be-
stämt pris köpa el. sälja den valuta man se-
nare behöver i en affär 

kursuppgång kurssinnousu 
kursutveckling kurssinkehitys 

kursvinst kurssivoitto 
kurtage välityspaikkio -mäklararvode vid 

värdepappersaffär 
kvartalsrapport neljännesvuosikat-

saus 
kvittning kuittaaminen; kuittaus 
köpeskilling kauppahinta >det sam-

manlagda belopp som betalas vid ett köp 

köpkurs ostokurssi 1. det högsta pris 
köparna på fond börsen vill betala för ett vär-
depapper 2. det pris valutabankerna betalar 
för en utländsk valuta 

köpnota tilitysseivitys >avräkningsnota 
som upprättas vid köp av aktier och andra 
värdepapper 

köpoption osto-optio >värdepapper som 
ger innehavaren rätten - men inte skyldighe-
ten - att under en viss tid köpa aktier till ett 
visst bestämt pris 

köporder ostomääräys >uppdrag till 
mäklare att köpa värdepapper för kunds räk-
ning 

köpränta ostokorko >räntan som motsva-
rar köpkursen 

köpsignal ostosignaali ibegrepp som 
används i samband med teknisk analys 

lagfart Iainhuuto; Iainhuudatus 
dokumentation av (persons) fastighetsköp 

utfärdad av tingsrätt 
Iandfond maakohtainen rahasto 

- länderfond 
likvid 1. maksu 2. likvidi; käteinen; 

maksuvalmis 
likvid aktie likvidi osake >aktie som 

snabbt kan säljas på börsen 

likvida medel likvidit varat >omedelbart 
tillgängliga pengar 

likvidavräkning maksuselvitys >slutlig 
avräkning mellan köpare och säljare 

likviddag maksupäivä >den dag betal- 
ning skall erläggas 

likvidera likvidoida; suorittaa Ioppuun 
1. avveckla ett företag 2. betala en skuld 

likviditet likviditeetti, maksuvalmius 
betalningsförmåga på kort sikt 

likviditetsfond likviditeettirahasto 
korträntefond 

likviditetsrisk likviditeettiriski 
likvidkonto maksutiii 
limit Iimiitti, Iuottoraja; rajahinta -1. övre 

beloppsgräns för kredit. 2. högsta el. lägsta 
pris i ett uppdrag till kommissionär 
-kreditlimit Iuottolimiitti 

limitavgift limlittimaksu >detsamma som 
kontraktsränta 
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limiterad kurs rajattu kurssi >högsta el. 
lägsta kurs för en köp- resp. säljorder för vär-
depapper 

limiterad order rajattu toimeksianto 
-order om köp el. försäljning av värdepapper 

med angivande av högsta resp. lägsta kurs 
till vilken avslut får göras 

limitränta Iimiittikorko >detsamma som 
kontraktsränta 

lågkonjunktur matalasuhdanne >den 
del av konjunkturcykeln som kännetecknas 
av låg ekonomisk aktivitet i näringslivet och 
hög arbetslöshet, ibland även av sjunkande 
priser 

lågriskfond pienen riskin rahasto 
lån lama >normalt penninglån som medför 

en ovillkorlig förpliktelse att återbetala belop- 
pet 
-aktieindexlån osakeindeksilaina 
-aktielån osakelainaus 
-annuitetslån tasaerä-, annuiteettilaina 
-banklån pankkilaina 
-blankolån vakuudeton lama 
-bolån asuntolaina 
-borgenslån takauslaina 
-bostadslån asuntolaina 
-bottenlån peruslaina 
-bundet lån määräaikainen lama 
-bygg nadslån rakennuslaina 
-eurolån eurolaina 
-fast lån kiinteä lama 
-fastighetslån klinteistölaina 
-förtidslösa lån Iunastaa lama ennalta 
-hypotekslån hypoteekkilaina 
-indexlån indeksilaina 
-inteckningslån kiinnelaina, kiinnitysluotto 
-internetlån verkkolaina 
-investeringslån investointilaina 
-kapitallån pääomalaina 
-konverteringslån vaih tove Ikakirjalaina 
-korg lån kor/lama, valuuttakorilaina 
-kortfristigt lån lyhytaikainen lama 
-långfristigt lån pitkäaikainen lama 
-medlemslån jäsenlaina 
-notariatlån notariaattilaina 
-obligationslån obligaatio!aina 
-optionslån optiolaina 
-personlån yksityislaina 
-privatlån yksityislaina 
-rakt lån tasaerälaina 
-realräntelån reaalikorkolaina 
-reverslån velkakirjalaina 
-saneringslån velkajärjestelylaina 
-serielån sarjalaina 
-skuldsaneringslån velkajärjestelylaina 
-små lån pieni lama 
-sparlån säästöpalkkiolaina 
-statslån valtionlaina 
-strim lat lån ositettu lama  

-studielån opmntolaina 
-stående lån jatkuva lama 
-telefon lån puhelimitse haettava lama 
-topplån lisälaina 
-valutalån valuuttalaina 

låneansökan, -ansökning lainahake-
m us 

låneavi lainanmaksuilmoitus 
låneavtal lainasopimus 
lånebelopp lainamäärä 
lånebevakning lainan seuranta 
lånebild selvitys lainoista, lainat 

sammanställning av befintliga lån och de-
ras villkor 

lånefinansiering lamnoittaminen; ra- 
hoittaminen lainalla 

låneform lainamuoto 
låneförbindelse lainasitoumus 
låneförlängning laina-ajan pidentämi- 

nen 
lånegaranti lainatakuu >säkerhetvid 

större penninglån, som innebär att offentlig 
myndighet står som garant 

lånehandling laina-asiakirja 
lånekapital lainapääoma 
lånelöfte lamnalupaus >skriftlig förbindelse 

där en långivare garanterar köparen en be-
stämd lånesumma på förhand 

lånemarknad lainamarkkinat 
lånemedel lainavarat 
låneomsättningsdag lainaehtojen 

tarkistuspäivä 
låneränta lainakorko >procentuell avgift 

för lån 
låneskydd lainaturva >skydd som en 

låntagare mot en månadspremie kan 
komplettera sitt lån med och som, i händelse 
av dödsfall, befriar honom och hans efterle-
vande från skulden hos banken 

lånesäkerhet lainavakuus >garanti för 
återbetalning av lån i form av tillfälligt över-
låtande e.d. av egendom 

lånesökande lainanhakija >person som 
lämnat in ansökan om lån 

lånetid laina-aika >period under vilken ett 
lån skall amorteras 

fånetransaktion lainatransaktio 
låneuppläggning lamnajärjestely 
Jåneuppläggningsavgift (laina)jär- 
jestelymaksu >uppläggningsavgift 

lånevillkor lainaehdot 
långfristig kredit pitkäaikainen luotto 

kredit med en löptid på i regel mer än fem 
år 
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långfristig placering pitkäaikainen 
s ij oltus 

långfristigt lån pitkäaikainen lama 
lån med längre löptid än ett år 

långivare lainanantaja >fysisk el. juridisk 
person som lånar ut pengar 

lång marknad pääomamarkkinat 
kapitalmarknad 

lång marknadsränta pitkä markkina-
korko 

långränta, lång ränta pitkä korko 
-räntan på ett räntebärande värdepapper 

med en löptid över ett år 
långräntefond, lång räntefond pitkän 

koron rahasto >räntefonder som placerar 
räntebärande värdepapper som har längre 
löptid än ett år 

lån med rörlig ränta vaihtuvakorkoi-
nen lama 

låntagare lainanottaja >person som lånat, 
särskilt i bank 

lägsta-saldo-ränta alimman saldon 
mukaan laskettu korko >räntemodell 
som innebär att räntan beräknas på måna-
dens lägsta saldo 

länderfond maakohtainen rahasto 
-Iandfond; fond som är mer specialiserad än 

en regional fond 
lönekonto palkkatili >konto som arbetsgi-

varen sätter in lön en på 
löpande avkastning jatkuva t. juokse-
va tuotto 

löpande skuldebrev juokseva velka-
kirja >skuldebrev som är avsett att fritt kun-
na överlåtas 

löpnummer juoksunumero 
löptid juoksu-, laina-aika 

.tidsbestämning i främst kreditkontrakt och 
värdepapper som uttrycker den tid som löper 
tills krediten skall betalas resp. värdepappe-
ret in lösas 

lösendag lunastuspäivä >sista dag op-
tionen kan användas 

lösenkurs lunastuskurssi 
lösenpris lunastushinta det förutbe-

stämda pris som optionsinnehavaren har rätt 
att köpa den underliggande varan för 

marknad markkinat 1) plats där köpare 
och säljare möts 2) kundkrets 
-aktiemarknad osakemarkkinat 
-andrahandsmarknad jälkimarkkinat 
-derivatmarknad johdannaismarkkinat 
-emissionsmarknad ensimarkkinat 
-euromarknad euromarkkinat 
-europamarknad Euroopan markkinat 

-eurovalutamarknad euro valuuttamarkkinat 
-finansiell marknad finanssimarkkinat 
-finansmarknad finanssimarkkinat 
-fondmarknad rahastomarkkinat 
-grå marknad harmaat markkinat 
-innovationsmarknad innovaatiomarkkinat 
-kapitalmarknad pääomamarkkinat 
-kort marknad lyhylden Iuottojen markkinat 
-kreditmarknad Iuottomarkkinat 
-lånemarknad Iainamarkkinat 
-lång marknad pääomamarkkinat 
-obligationsmarknad ob/igaatiomarkkinat 
-optionsmarknad optiomarkk!nat 
-010-marknad OTC-markkinat 
-penningmarknad rahamarkkinat 
-primärmarknad ensisUa!smarkkinat 
-räntemarknad korkomarkkinat 
-terminsmarknad termiinimarkkinat 
-tillväxtmarknad kasvumarkkinat 
-valutamarknad valuuttamarkkinat 
-värdepappersmarknad arvopaperimarkkinat 
-världsmarknad maailmanmarkkinat 

marknadsbaserad markkinaehtoinen 
marknadsgarant markkinatakaaja 
marknadskurs markkinakurssi 
marknadsnoterat värdepapper mark- 

kinoilla noteerattu arvopaperi 
värdepapper som är inregistrerat el. noterat 

vid svensk el. utländsk börs 
marknadsnotering markkinanotee-

raus 
marknadsområde markkina-alue >land 

el. geografiskt område där man investerar en 
fonds tillgångar 

marknadspris markkinahinta >pris som 
uppkommer då marknadskrafterna får verka 
fritt 

marknadsrisk markkinariski >den all-
männa kursutvecklingens inverkan på ett en-
skilt värdepapper 

marknadsränta markkinakorko >den 
ränta som uppstår på marknaden enligt till-
gång och efterfrågan 
-kort marknadsränta lyhyt markkinakorko 
-lång marknadsränta pitkä markkinakorko 

marknadsvärde markkina-arvo idet 

värde som egendom har enligt bedömningar-
na på den marknad där egendomen bjuds ut 

medelfristig kredit keskipitkä luotto 
- kredit med en löptid av i regel 1-5 år 

medellång räntefond keskipitkän ko- 
ron rahasto >räntefond som investerar så-
väl i kort- som långsiktiga ränteinstrument 
enligt avkastningsförväntningarna på ränte-
marknaden 

medelriskfond keskisuuren riskin ra-
hasto >mellanriskfond 
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medlemsbank jäsenpankki 
medlemslån jäsen!aina >kredit från bank 

till fackligt ansluten löntagare 
mellanhandsinstitut rahoituksenvä-
!ittäjä >specialinstitut för långfristig kredit-
givning, drivs antingen som kreditbolag el. 
hypoteksinstitut 

mellanriskfond keskisuuren riskin ra-
hasto >medelriskfond 

miljöfond ympäristörahasto >fond som 
är inriktad på aktieköp i miljöanpassade fö-
retag 

minimipost vähimmäismäärä 
min usoption miinusoptio >option utan 

realvärde 
mixfond yhdistelmärahasto >blandfond 

mjukvaluta heikko valuutta Dvaluta med 
lågt förtroende hos finans- och penningmark- 
nader 

monetär union valuuttaunioni 
valutaunion 

-Europeiska monetära unionen Euroopan 
valuuttaunioni 

motbok vastakirja >av en bank utfärdad 
värdehandling i form av bankbok, som förva-
ras hos kontohavaren och i vilken alla insätt-
ningar och uttag på ett konto noteras av ban-
ken 

motboksiöst konto vastakirjaton tili 
bankkonto som saknar bankbok 

målspara säästää jhk tavoitteeseen 
målsparande tavoitesäästäminen 
mnadskostnad kuukausikulu, -kus- 

ta n nu s 
månadsspara säästää säännöllisesti 

ku u ka u sitta in 
månadssparande kuukausisäästämi- 

nen 
mäklare meklari >yrkesutövare som för-

medlar affärskontakt mellan köpare och sälja-
re och därvid representerar båda parter samt 
uppbär provision 
-börsmäkiare pörssimekiari 
-fastighetsmäklare kiinteistönvälittäjä 
-fondmäklare meklari 

namnsäkerhet nimivakuus >säkerhet 
form av borgensförbindelse av minst en per-
son 

nationell fond kansal!inen rahasto 
-aktiefond som inte behöver uppfylla kraven 

på riskspridning och enbart får säljas i Sveri-
ge 

NAV-kurs NAV-kurssi detsamma som 
fondandelsvärdet; förkortning av net asset 
value 

nischbank niche-pankki >bank som inte 
tillhandahåller ett fullständigt sortiment av 
banktjänster utan koncentrerar sig på vissa 
typer av banktjänster 

nollkupong(are) nollakuponkiobligaa- 
tio >nollkupongobligation 

nollkupongobligation nollakuponki- 
obligaatio nollkupong(are); obligation 
som i stället för årliga utbetalningar ger hela 
avkastningen på en gång vid löptidens slut 

nollränta noflakorko >begrepp bl.a. vid 
skuldsanering där den skuldsatte endast be-
talar av på den uppkomna skulden och ingen 
ränta utgår 

nolltillväxt noilakasvu 
samhällsutveckling utan direkt ekonomisk 

tillväxt 
nominell nimellinen >som har viss egen-

skap till namnet el. på papperet men inte i 
verkligheten 

nominell ränta nimelliskorko >den årli-
ga procentsats som räntan beräknas efter 

Nordiska Investeringsbanken, NIB 
Pohjoismaiden Investointipankki, PIR 

bank som skapades 1976 av de nordiska 
länderna och vars verksamhet syftar till att 
medfinansiera nordiska projekt både inom 
och utom Norden 

notariatavdelning notariaattiosasto 
notariatdepå notariaattisäilytys 
notariatlån notarlaattilaina >lån från 

privatperson el. företag som bevakas av en 
banks notariatavdelning 

notariatrörelse notariaattitoiminta 
verksamhetsgren i bank: förvaring och för-

valtning av värdepapper samt rådgivning i 
ekonomiska och juridiska frågor i samband 
med detta 

noterad aktie noteerattu osake >aktie 
som är noterad på t.ex. Stockholms Fond-
börs 

notering noteeraus >konstaterande av ett 
värdepappers pris i offentlig handel 
-börsnotering pörssinoteeraus 
-kursnotering kurssinoteeraus 
-marknadsnotering markkinanoteeraus 
-räntenotering korkonoteeraus 

noteringsvaluta noteerausvaluutta 
den valuta i vilken fondens värde beräknas 

nuvärde nykyarvo >värdet idag av en 
framtida betalning 

nyckeltal tunnusluku >jämförelsetal av-
seende förhållanden i ett företag som är sär-
skilt viktiga för att bedöma dess ekonomiska 
ställning och möjliga utveckling på kort och 
lång sikt 
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nyemission uusmerkintä >ökning av 
aktiekapitalet i ett aktiebolag genom utgivning 
av nya aktier 

nyintroduktion listautuminen t. listaut-
taminen pörssiin >börsintroduktion 

nyteckning uusmerkintä 
nätbank verkkopankki >Internetbank 

obestånd maksukyvyttömyys >situation 
som uppstår när en gäldenär inte i rätt tid kan 
betala sina skulder 

obligation obligaatio >räntebärande vär-
depapper utgivet av stat, kommun el. företag, 
t.ex. bostadsinstitut, med räntan bunden 
längre än ett år 
-aktieindexobligation osakeindeksiobligaatio 
-euroobligation euro-obligaatio 
-indexobligation indeksiobligaatio 
-kupong obligation kuponkiobligaatio 
-nollkupongobligation nollakuponkiobligaatio 
-premieobligation palkinto-obligaatio 
-privatobligation yksityisobligaatio 
-realränteobligation reaalikorko-obligaatio 
-ränteindexobligation korkoindeksiobligaatio 
-statsobligation valtionobligaatio 

obligationsbörs obligaatiopörssi 
obligationsfond obligaaflorahasto 

fond som arbetar på ungefär samma sätt 
som en aktiefond men med den skillnaden att 
en obligationsfond placerar i räntebärande 
obligationer 

obligationslån obligaatiolaina 
långfristigt lån som tas upp av staten, 

kommuner, hypoteksinstitut el. vissa större 
företag genom emissioner av obligationer 

obligationsmarknad obligaatiomark- 
kinat >den del av kapitalmarknaden som 
omfattar utbud och efterfrågan på obligatio-
ner 

obligationsportfölj obligaatiosaikku 
obligationsränta ob!igaatiokorko 
obligationssparande obligaatiosäs- 

tä mine n 
obligationstermin obligaatiotermiini 
observationslista tarkkaiiuiista 

börslista dit bolag som misslyckats med att 
uppfylla börsens krav på information, redo-
visning mm. placeras 

obs-markering tarkkailulistaile siirtä-
minen >markering som innebär att ett bo-
lags aktier tillfälligt placeras på särskild plats 
på respektive lista för bevakning 

0-listan 0-lista >O står för onoterad; 
Stockholms Fondbörs kurslista över aktier i ej 
börs- el. OTC-registrerade bolag 

OMX-index OMX-indeksi >Stockholms 
optionsmarknads aktieindex 

OMX-option OMX-optio >option med 
OMX-index som den underliggande varan 

OMX-termin OMX-termiini 
onoterad aktie noteeraamaton osake 

aktie som inte är noterad på t.ex. Stock- 
holms Fondbörs 

option optio >värdepapper som ger inne- 
havaren en rättighet, t.ex. rätten att köpa el. 
sälja en aktie till en viss kurs inom en viss tid 
-aktieoption osakeoptio 
-indexoption indeksioptio 
-köpoption osto-optio 
-minusoption miinusoptfo 
-OMX-option OMX-optio 
-ränteoption korko-optio 
-säljoption myyntioptio 
-teckningsoption rnerkintäoptio 
-valutaoption valuuttaoptio 

optionsaffär optiokauppa 
optionsavtal optiosopimus 
optionsbevis optiotodistus av aktie-

bolag utfärdad handling som ger innehavaren 
optionsrätt till nya aktier i bolaget 

optionsbörs optiopörssi >börs för handel 
med optioner 

optionsinnehavare optionhaltija 
optionskiass optioluokka >optioner som 

har samma underliggande vara 

optionslån optiolaina >avaktiebolag 
utgivna skuldebrev förenade med optionsrätt 
till nyteckning av aktier 

optionslösen optionlunastus >det att 
optionsinnehavaren utnyttjar sin rätt att 
köpa/sälja den underliggande varan 

optionsmarknad optiomarkkinat 
optionspremie option hinta, preemio 

-optionens marknadspris 
optionsrätt optio-oikeus >rätt att före ett 

visst datum teckna en aktie till en viss kurs 
optionsserie optiosarja >optioner i 

samma klass och med samma slutdag och 
lösenpris 

order määräys, toimeksianto 
-betal(nings)order maksumääräys 
-dagsorder päivätoimeksianto 
-inlösenorder Iunastusmääräys 
-köporder ostomääräys 
-lim iterad order rajattu toimeksianto 
-säljorder myyntimääräys 

OTC-bolag OTC-yhtiö, sopimusmark-
kinayhtiö >bolag vars aktier är föremål för 
handel på börsens OTC-lista 

OTC-listan OTC-lista >börsens lista för 
mindre och medelstora företag 
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OTC-marknad OTC-markkinat 
marknad för handel med aktier i mindre och 

medelstora bolag 
PIE-tal P/E-Iuku >förkortning av engelska 

price/earnings; relationstal som visar vad 
marknaden är beredd att betala för aktien per 
prognostiserad vinstkrona 

pant pantti >fast el. lös egendom som ställs 
som säkerhet för en fordran 

pantbrev panttikirja »handling utfärdad av 
inskrivningsmyndighet som bevis på inteck-
ning i fastighet 

pantförskriva pantata >skriftligen över-
låta som pant 

pantförskrivning panttaus, panttaa-
minen >den förklaring fastighetens ägare 
gör när han pantsätter pantbrevetifastigheten 
hos långivaren 

panthavare pantinhaItja >person som 
erhållit pant såsom säkerhet 

panträtt panttioikeus >den rätt en pant-
havare har att med viss förmånsrätt erhålla 
betalning ur den pantsatta egendomen 

pantsätta pantata >lämna ifrån sig såsom 
pant 

pantsättare pantinantaja >person som 
lämnat pant i utbyte mot lån 

pantsättning panttaus, panttaaminen 
.överlämnande av pant till kredtitgivare som 

säkerhet för ett lån 
pantvärde panttiarvo >det värde på en 

pant som kan läggas till grund för belåning 

paraplyfond sateenvarjorahasto 
penninginstitut rahalaitos 
penningmarknad rahamarkkinat 
penningmarknadsfond rahamarkki-
narahasto >en typ av räntefond 

penningmarknadsinstrument raha-
markkinainstrumentti -masskuldebrev, 
vars löptid är kort, dvs. 1-12 månader 

penningmedel rahavarat 
penningplacerare sijoittaja 
penningpiaceriflg sijoitus 
penningtvätt rahanpesu >att genom 

olika åtgärder försöka få pengar som man 
kommit över genom brott att förefalla ärligt 
förvärvade och därmed svårare att spåra 

pensionsspara säästää eläkkeeseen 
pensionssparande eläkesäästäminen 

-individuellt pensionssparande yksilöllinen 
eläkesäästärninen 

pensionssparkonto eläkesäästöti!i 
-konto för pensionssparande 

personalfond henkiöstörahasto 

personkonto henkilötili >system för lö-
neutbetalningar via lönekonton med postgi-
rofunktion 

personlån yksityislaina privatlån; bank-
kredit till privatperson på mindre belopp och 
utan formell säkerhet 

PIN-kod PJN-koodi -kod, vanligen fyra 
siffror lång, som tilldelas el. väljs av kortinne-
havaren och används för att identifiera kort-
innehavaren i bemannade el. obemannade 
terminaler 

placerare sijoittaja 
-institutionell placerare institutionaalinen 
sijoittaja 

-penningp!acerare sijoittaja 

placering sijoitus; sijoittaminen 
-användning av kapital, vanligen för att få 

avkastning el. annan nytta; investeringsobjekt 
-aktieplaceri ng osakesijoitus, -s(joittaminen 
-kapitalplacering pääomasijo!ttaminen 
-långfristig placering pitkäafkainen sijoitus 
-penningplacering sijoitus 
-ränteplaceri ng korkosijoitus; korkosijoittamf-
nen 

placeringscertifikat sijoitustodistus 
placeringshorisont sijoitushorisontti 

den planerade investeringstiden 
placeringsinriktning sijoituspoIitkka 

-uttryck som anger hur fondmedel investe-
ras, dvs, om investeringarna görs i aktier el. i 
ränteinstrument el. i båda samt graden av 
risk som investeringarna innefattar 

placeringsobjekt sijoituskohde 
placeringsportfölj sijoitussaikku 
portfölj arvopaperisaikku, portfolio 

aktiepodfölj, värdepappersportfölj; innehav 
av ett större antal värdepapper 
-aktieportfölj osakesalkku 
-fondportfölj rahastosalkku 
-obligationsportfölj obligaatiosalkku 
-placeringsportfölj sUoitussalkku 
-värdepappersportfölj arvopaperisalkku 

portföljförvaltning salkunhoito 
portföljindex sakkuindeksi 
portföljinvestering sakkusijoitus 

investering som kan bestå av såväl finansi-
ella som reala tillgångar 

portföljvärde salkun arvo 
postanvisning postiosoitus 

-betalningshandling som efter underskrift 
utväxlas mot pengar på posten varvid mot-
svarande belopp inbetalats av avsändaren 

postbank postipankki 
postcheck postisekki 
postförskott postiennakko 

-postförsändelse i form av brev el. paket 
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som adressaten vid avhämtandet måste lösa 
ut med ett av avsändaren angivet belopp 

postgiro postisirto >system för betal-
ningsförmedling vars huvudprincip är kon-
tantlös överföring av belopp mellan konton 

postgiroavi postisiirtoilmoitus 
postgiroblankett postisiirtolomake 
postgiroinbetalning maksu postisiir- 
totilille 

postgirokonto postisiirtotili 
postgironummer postisiirtonumero 
postgiroutbetalning maksu postislir- 

totililtä 
postremissväxel postivekseli 

postväxel 
postväxel postivekseH postremissväxel; 

egen växel utställd av bank till viss mottagare 
och betalbar vid uppvisandet 

preferensaktie etuoikeutettu osake 
aktie som har företräde till utdelning upp till 

en viss gräns 
premiefond eläkesijoitusrahasto 
premieobligation paikkio-obligaatio 

obligation som utges av riksgäldskontoret 
och som löper utan ränta, dock med möjlig-
het till premier i form av lotterivinst 

premiesparfond eiäkesäästörahasto 
primärmarknad ensisijaismarkkinat 

förstahands marknad 
privat aktiebolag yksityinen osakeyh-

tiö 
privatgiro yksityisen maksuliiketili 

affärsbankernas och föreningsbankernas 
system för hantering av privatpersoners in-
och utbetalningar via bank- och postgiro 

privatkapital yksityispääoma 
privatlån yksityislaina >personlån 

privatobligation yksityisobligaatio 
obligation i första hand avsedd för privat-

personers obligationssparande 
proprieborgen omavelkainen takaus 

åtagande att svara för någon annans skuld 
på samma sätt som för egen 

provision provisio -mellanhandsarvode, 
ersättning för affärsförmedling, t.ex. till kom-
missionär el. mäklare, vanligen beräknad i 
procent på försäljningssumman e.d. 
-insättn ingsprovision talletusprovfsio 
-uttagsprovision nostoprovisio 

publikt aktiebolag julkinen osakeyhtiö 
aktiebolag som i motsats till privat aktiebo-

lag har rätt att sprida sina aktier, tecknings-
rätter m.fl. värdepapper till allmänheten 

påminnelseavgift muistutusmaksu  

rak amortering tasaerälyhennys 
-amortering med lika stort belopp vid varje 

fö rfal lod ag 
rak ränta tasakorko >ränta som för hela 

kredittiden beräknas på det ursprungliga 
skuldbeloppet utan hänsyn till gjorda avbe-
ta ln in gar 

rakt lån tasaerä!aina >lån vars avbetal-
finger nominellt är lika stora över hela avbe-
talningsperioden 

reaförlust myynti-, realisointitappio 
- realisationsförlust 

realinvestering reaa!i-investointi 
investering i realkapital 

realisationsförlust myynti-, realisoin- 
titappio reaförlust; skatterättslig benäm-
ning på förlust som uppkommer vid avyttring 
av egendom som sjunkit i värde efter förvär-
vet 

realisationsvinst myynti-, realisointi- 
voitto -reavinst; skatterättslig benämning 
på vinst som uppkommer vid avyttring av 
egendom som stigit i värde efter förvärvet 

realkapital reaa!ipääoma .1. sakvärden; 
kapital i form av varaktiga tillgångar 2. pro-
duktionsmedel i form av fabriksbyggnader 
med maskiner och annan lös utrustning, va-
rulager mm. 

realränta reaalikorko >nominell ränta 
minus inflation 

realräntelån reaaikorkoIaina 
indexreglerad statsobligation 

realränteobligation reaa!ikorko-obli- 
gaatio av Riksgäldskontoret utgivna obli-
gationer som har en inflationsskyddad av-
kastning 

realräntepapper reaalikorkopaperi 
realsäkerhet reaalivakuus >säkerhet för 

en kredit som ställs i form av reala tillgångar, 
såsom pantbrev i fastighet, företagsinteck-
ning el. värdepapper 

realvärde reaaiarvo "verkligt" värde av 
en nyttighet uttryckt i ett fast, av inflation el, 
deflation opåverkat penningvärde 

reavinst myynti-, realisointivoitto 
realisationsvinst 

recession taantuma, laskukausi 
lågkonjunktur av övergående slag 

referensnummer viitenumero 
referensränta viitekorko 
reflation reflaatio >begränsad återhämt-

ning av en lågkonjunktur 
regionalfond auekohtainen rahasto 

aktiefond som placerar i t.ex. Europa el. 
Asien 

regressrätt takautumis-, regressioi- 
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keus >borgensmans rätt att kräva betalning 
från huvudgäldenär 

reinvesterande fond jälleeninvestoin- 
tirahasto >aktiefond där utdelningar och 
räntor som fonden får, står kvar och investe-
ras i nya värdepapper 

reinvestering jälleeninvestointi 
återinvestering 

rekyl rekyyli >plötslig sväng ning av kursut-
vecklingen 

rendera tuottaa inbringa, avkasta; ge 
visst procentuellt utbyte 

repa takaisinostosopimus >återköpsavtal 

reporänta repokorko 
-räntesats på repotransaktion; Riksbankens 

viktigaste styrsystem för penningpolitiken 
resecheck matkasekki >resevaluta 1 form 

av checkar utställda på vissa fasta belopp 

reservfond vararahasto >fond som utgör 
en del av bundet eget kapital i aktiebolag el. 
ekonomisk förening och som i regel bildats 
genom lagstadgad avsättning av vinstmedel 

reservvaluta reservivaluutta vaIuta 
som vid sidan av den nationella valutan an-
vänds som reserv el. i den internationella 
handeln 

resevaluta matkavaluutta 
»sammanfattande benämning för betal-
ningsmedel som kan användas vid utlands-
resor 

respit Iykkäys, pidennys frist, anstånd, 
uppskov 

restitution (maksun) palautus 
återbetalning av för högt uttagen skatt el. 

avgift 
revalvering revalvaatio; revalvoitumi-
nen >uppskrivning av en valutas officiella 
värde i förhållande till andra valutor 

revers velkakirja >skuldebrev 

reverslån velkakirjalaina >lån mot revers 

Riksbanken Valtionpankki >vanlig be-
nämning på Sveriges Riksbank 

Riksgälden VaItionvekakonttori 
- Riksgälds kontoret 

Riksgäldskontoret Valtionvelkakont- 
ton 	Riksgälden; ett under riksdagen lydan- 
de ämbetsverk som bl.a. har till uppgift att ta 
upp lån för statens räkning genom att ge ut 
obligationer och att förvalta statsskulden 

riktad emission suunnattu osakeanti 
,-emission av aktier som får tecknas av 
andra än de tidigare aktieägarna 

risk riski 
-bo!agsrisk yritysriski 
-finansieringsrisk rahoitusriski 
-kreditrisk /uottoriski  

-kursrisk kurssiriski 
-1 ikvid itetsris k likviditeettiriski 
-marknadsrisk markkinar/ski 
-ränterisk korkoriski 
-valutarisk valuuttariski 

riskbedömning riskinarviointi; niskiar- 
vio 

riskbenägen riskihakuinen 
riskbenägenhet niskihakuisuus 
riskexponering niskialttius 
riskfond riskirahasto >placeringsfond 

som i sin placeringsverksamhet aktivt utnytt-
jar derivatinstrument i sin strävan till en av-
kastning som ligger över genomsnittet 
-högriskfond suuren riskin rahasto 
-lågriskfond pienen riskin rahasto 
-medelriskfond keskisuuren riskin rahasto 
-mellanriskfond keskisuuren riskin rahasto 

riskföretag niskiynitys 
riskhantering riskinhallinta 
riskinvestering riskisijoitus 
ris kkapital riskipääoma -riskvilligt kapi- 

tal; kapital som investeras i riskfyllda projekt 

riskkapita!företag riskipääomayritys 
-företag som specialiserat sig på att gå in 

med riskkapital till företag med utvecklings-
potential och där affärsidén är att köpa in sig 
till ett bra pris i tidigt stadium för att sedan 
sälja aktierna i samband med notering på 
marknadsplats 

riskklassificering niskiluokitus 
riskspridning niskinhajautus, riskien 

haj a utta mine n 
riskvilligt kapital riskipääoma 

- riskkapital 
riskvägt belopp niskipainotettu määrä 

den andel av placering som ska täckas av 
eget kapital 

räkenskapsår tilivuosi, varainhoitovuo- 
si >bokföringsperiod som avslutas med bok- 
slut 

ränta korko >avkastning på kapital el. priset 
på kredit 
-bo(låne)ränta asuntola/nakorko 
-bonusränta bonuskorko 
-bunden ränta kiinteä korko 
-dag-för-dag-ränta päiväkorko 
-dagsränta päiväkorko 
-d röjsmåls ränta viivästyskorko 
-effektiv ränta efektiiv/non korko 
-euriborränta euriborkorko 
-euroränta eurokorko 
-fallande ränta laskeva korko 
-fast ränta kiinteä korko 
-förskottsränta ennakkokorko 
-g ru ndränta peruskorko 
-inlåningsränta ottolainauskorko 
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-jämförelse ränta vertailukorko 
-jämförränta vii tekorko 
-kalkylränta laskennallinen korko 
-kontraktsränta sopimuskorko 
-kortränta lyhyt korko 
-kreditränta /uottokorko 
-kupongränta kuponkikorko 
-köpränta ostokorko 
-Hm itränta /imiittikorko 
-låneränta lainakorko 
-långränta pitkä korko 
-lägsta-saldo-ränta alimman sa/don mukaan 
/aske [tu korko 

-marknadsränta markkinakorko 
-nollränta nol/akorko 
-nominell ränta nime//iskorko 
-obligationsränta obligaatiokorko 
-rak ränta tasaeräkorko 
-realränta reaalikorko 
-referensränta viitekorko 
-reporänta repokorko 
-rörlig ränta vaihtuva korko 
-sammansatt ränta koronkorko 
-skiktad ränta porrastettu korko 
-skuldränta vo/an korko 
-statslåneränta va/tionlainan korko 
-styrränta ohjauskorko 
-säljränta myyntikorko 
-tillgodoränta hyvityskorko 
-upplupen ränta kertynytkorko 
-uppskovsränta Iykkäyskorko 
-utlåningsränta antolainauskorko 
-årsränta vuosikorko 
-övertrasseringsränta tilinylityskorko 

räntabititet kannattavuus, pääoman 
tuotto -avkastningsförmåga avseende en 
kapitalinsats, investering e.d. under en viss 
period, t.ex. vinst i procent av eget el. totalt 
arbetande kapital 

ränta-på-ränta koronkorko 
sammansatt ränta 

ränta-på-ränta-effekt koronkorkoilmiö 
effekt som uppkommer när upplupen ränta 

läggs till kapitalet och ränta beräknas på 
detta "nya" kapital 

räntearbitrage korkoarbitraasi -affär 
som innebär att man flyttar kortfristiga bank-
tillgodohavanden från ett land till ett annat om 
skillnaden mellan räntesatserna i de båda 
länderna är större än kostnaden för att täcka 
valutarisken 

ränteavdrag korkovähennys avdrag 
för erlagda räntor vid inkomstbeskattningen 

ränteavkastning korkotuotto 
räntebesked korkoilmoitus 
räntebindningstid korkosidonnaisuus-

aika 

räntebärande korkoa kasvava, korkoa 
tuottava 

räntedag korkopäivä 
räntederivat korkojohdannainen 
räntefaf 1 koronlasku, koron alenemi-

nen räntenedgång 
räntefond korkorahasto >fond som pla-

cerar i räntebärande papper 
-korträntefond lyhyen koron rahasto 
-lång rä ntefond pitkän koron rahasto 
-medellång räntefond keskipitkän koron ra- 
hasto 

räntefot korkokanta -räntesats; räntans 
storlek per tidsperiod uttryckt i procent 

räntefri koroton 
räntefutur korkofutuuri 
ränteförlust korkotappio 
räntegap suuri korkomarginaali >stor 

skillnad mellan in- och utlåningsränta 
räntegaranti korkotakuu >statlig garanti 

avsedd att täcka skillnaden mellan mark-
nadsränta och garanterad ränta i bostadsfas-
tigheter med bottenlån och bostadslån 

räntegoiv korkopohja 
räntegrundande saldo koron perus- 

teena oleva saldo >räntesaldo 
räntehöjning koron nostaminen 
ränteinbetalning koronmaksu 
ränteindexobligation korkoindeksiob- 

ligaatio > ränteplacering där avkastningen 
knyts till olika obligationsmarknader via index 
och kan vid en positiv utveckling ge en av-
kastning som är betydligt bättre än i traditio-
nella ränteplaceringar 

ränteinkomst korkotuio 
ränteinstrument korkoinstrumentti 
ränteintäkt korkotuotto 
räntejustering koron tarkistus >ändring 

av räntan på ett lån med bunden ränta 
räntejusteringsdag korontarkistuspäi-

Vä >dag då räntejustering sker 
räntekorridor korkokäytävä >styrsystem 

som Riksbanken använder för att styra korta 
räntor 

räntekostnad korkokulu, -kustannus 
räntekänslighet korkoherkkyys 
ränteläge korkotilanne 
räntemarginal korkoerotus, -margi-
naali >skillnaden uttryckt i procentenheter 
mellan bankernas in- och utlåningsräntor 

räntemarknad korkomarkkinat 
marknad som består av bankkonton, rän-

tefonder av olika typer och av räntebärande 
värdepapper 
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räntenedgng koron aleneminen, ko-. 
roniasku >räntefall 

räntenetto korkonetto >skillnaden uttryckt 
i kronor meHan intäkts- och kostnadsräntor 

räntenivå korkotaso 
räntenotering korkonoteeraus 
ränteoption korko-optio >instrument som 

ger innehavaren rättigheten men inte skyl-
digheten att på en i förväg bestämd dag köpa 
el. sälja det underliggande räntebärande 
papperet på visst belopp till en i förväg be-
stämd ränta 

räntepapper korkopaperi 
ränteparitet korkopariteetti >samband 

mellan priser och/el. räntor 
ränteperiod korkojakso 
ränteplacering korkosijoitus; korkosi-
joittaminen 

ränterisk korkoriski 
räntesaldo koron perusteena oleva 

saldo >räntegrundande saldo 

räntesats korkokanta >räntefot 

ränteskillnadsersättning korkoerotus-
korvaus >ersättning som kreditgivaren har 
rätt att ta ut av låntagare som förtidsin löser 
en kredit med bunden ränta 

räntesparande korkosäästäminen 
ränteswap korkoswap >instrument som 

används i syfte att begränsa ränterisk 
räntesäkring korkoriskiltä suojautumi-
non 

räntesänkning koron alentaminen 
räntetabell korkotaulukko 
räntetak korkokatto >den högsta räntan 

ett lån kan få under hela sin löptid 
räntetermin korkotermiini >period efter 

vilken räntan uträknas och utbetalas el. läggs 
till kapitalet 

ränteuppgng koron nouseminen, 
koronnousu 

ränteutbetalning koronmaksu 
ränteutgift korkomeno 
räntevillkor korkoehto 
rörelsekapital käyttä-, Iiikepääoma 
rörlig ränta vaihtuva korko >ränta där 

räntesatsen till skillnad från fast ränta kan 
ändras under lånets löptid 

rörlig valutakurs kelluva valuuttakurs-
si >flytande valutakurs 

rörlig växelkurs kelJuva valuuttakurssi 
flytande växelkurs 

röstberättigad aktie äänivaltainen 
osake 

saldo saldo -behållningen på ett konto vid 
en viss tidpunkt 
-räntegrundande saldo koron perusteena 
ole va saldo 

saldobesked saldoilmoitus handling 
som visar ställningen på ett konto vid en viss 
tidpunkt 

saldouppgift saldotieto 
sammansatt ränta koronkorko -ränta-

på-ränta; ränta som läggs till kapitalet efter 
en viss räntetermin, varefter ränta räknas på 
det nya kapitalet 

saneringslån velkajärjestelyiaina 
schablonintäkt vakiotuotto >intäkt efter 

schablon, dvs, enligt visst standardförfaran-
de och utan beaktande av individuella varia-
tioner 

sekretess salassapito hemlighållande, 
undantag från offentlighet; tystnadsplikt 
-banksekretess pankkisalaisuus 

serielån sarjalaina >lån uppdelat i serier 
med olika löptider och olika räntesatser 

servicebox yösäilö >typ av bankfack där 
dagskassor, bankgirouppdrag mm. kan läg-
gas in efter bankens stängning för att nästa 
dag sättas in på innehavarens bankkonto el. 
åtgärdas på annat sätt 

servicekonto palvelutili >detsamma som 
b udg etkonto 

skiktad ränta porrastettu korko 
-modell som banken använder för att premi-

era höga inlåningssaldon och som innebär att 
ränta beräknas med olika räntesatser i olika 
be op ps intervall 

skuld velka >lånad penningsumma som 
man är skyldig att betala tillbaka 
-kapitalskuld pääomave/ka 
-studieskuld op/ntovelka 

skuldebrev veJkakirja -revers; skriftlig 
förbindelse av låntagare att betala visst pen-
ningbelopp 
-enkelt skuldebrev tava/linen ve/kakirja 
-innehavarskuldebrev haltijave/kakirja 
-konvertibelt skuldebrev vaihtove/kakirja 
-löpande skuldebrev juokseva ve/kakirja 

skuldförbindelse velkasitoumus 
skuldränta velan korko >ränta på lånade 

pengar 
skuldsanering velkajärjestely 

förfarande varigenom en privatperson un-
der vissa förutsättningar kan få sina skulder 
nedskrivna 

skuldsaneringslån velkajärjestely!ai-
na >saneringslån 

skuldsatt velkaantunut skuldbelastad, 
sku ldtyngd 
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skuldsättning velkaantuminen 
-överskuldsättn ing ylive/kaantuminen 

skuldsättningsgrad velkaantumis-, 
velkaisuusaste -summan av räntebäran-
de skulder dividerat med eget kapital 

sluten fond suljettu rahasto 
-värdepappersfond i vilken andelsantal och 

andelskapital inte kan ändras utan att fond-
bestämmelserna ändras 

smartkort toimikortti >kort med inbyggt 
elektroniskt minne, t.ex. telefonkort, kontant-
kort 

smln pieni lama 
smplacerare piensijoittaja 
småsparare piensäästäjä >person som 

regelbundet sparar mindre belopp 

solid vakavarainen, solidi kreditvärdig; 
med betalningsförmåga 

solidarisk borgen yhteisvastuullinen t. 
solidaarinen takaus >det att flera perso-
ner gemensamt ansvarar för en skuld på så 
sätt att fordringsägaren kan utkräva fullt an-
svar för skulden hos vem som helst av dem 

solidariskt borgensansvar solidaari-
nen takausvastuu >det att flera bor-
gensmän svarar "en för alla, alla för en" för 
ett borgensåtagande 

soliditet vakavaraisuus kapitalstyrka, 
kreditvärdighet; betalningsförmåga på lång 
sikt 

soliditetsupplysning luottotiedot 
-detsamma som kreditupplysning 

solvens solvenssi >förmåga att betala 
sina skulder allteftersom de förfaller till betal-
ning 

solvent maksukykylnen, täysivarainen 
-som har god betalningsförmåga 

-insolvent maksukyvytön 
sparande säästäminen 

-aktiesparande osakesäästäminen 
-banksparande pankkisäästäminen 
-bosparande asuntosäästäminen 
-bu ndet spara nde määräaikaistilille säästä-
minen 
-fondsparande rahastosäästäminen 
-hushållssparande kotitalouksien säästämi-
nen 
-målsparande tavoitesäästäminen 
-månadssparande kuukausisäästäminen 
-obligationssparande obligaatiosäästäminen 
-pensionssparande eläkesäästäminen 
-räntesparande korkosäästäminen 
-vinstsparande voittotilille säästäminen 

sparbank säästöpankki >bank som enligt 
sparbankslagen fått regeringens tillstånd att 
driva bankrörelse och som till formen är ett 

slags stiftelse med huvud män som represen-
tanter för insättarna 

sparbelopp säästöerä; säästö 
sparinstitut talletuslaitos 
sparkapital säästöpääoma >sparade 

tillgångar 
sparkassa säästökassa >ekonomisk 

förening som bedriver inlåning från och utlå-
ning till sina medlemmar 

sparkonto säästötili 
-fondsparkonto rahastosäästötili 
-pensionssparkonto eläkesäästötili 

sparIn säästöpalkkiolaina >en form av 
konsumtionskredit som bankerna lämnar till 
privatpersoner som regelbundet sparar ett 
visst belopp på sparlånekonto i respektive 
bank 

sparmedel säästöt, talletukset 
sparml säästötavoite 
spilt ni 

-
mellisarvon pilkkominen, split-

taus aktiesplit, aktieuppdelning: uppdel-
ning av en aktie i två el. flera aktier, var och 
en med lägre nominellt värde än den ur-
sprungliga, utan att aktiekapitalets värde änd-
ras 
-aktiesplit osakkeen nimellisanion plikkomi-
nen, splittaus 

spärra kort kuolettaa kortti 
spärrat konto sulkutili 

-spärrkonto; 1. bankkonto på vilket innestå-
ende medel ställts som säkerhet för kredit 
och därför inte fritt får disponeras av kontoin-
nehavaren 2. omyndigs bankkonto som är 
försett med överförmyndarspärr 

spärrkonto sulkutili >spärrat konto 

stadshypoteksförening hypoteekki-
yhdistys >till Stadshypotekskassan anslu-
ten hypoteksförening som lämnar bundna lån 
mot panträtt i fastigheter och tomträtter 

stagfiation stagflaatio >konjunkturläge 
som kännetecknas av låg tillväxt, stor ar-
betslöshet och hög inflation 

stagnation stagnaatio >stiltje i affärslivet 

stamaktie kantaosake aktie som getts 
ut vid anskaffningen av det ursprungliga ak-
tiekapitalet el. vid senare emission av nya 
stamaktier i ett aktiebolag, som även gett ut 
preferensaktier 

startkapital alkupääoma >det kapital 
som behövs för att kunna starta ett företag 

statsgaranti valtiontakaus 
statsln valtionlaina 
statslneränta valtionlainan korko 

referensränta som visar genomsnittet av de 
långa marknadsräntorna under den gångna 
veckan 
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statsobligation valtionobligaatio 
obIigation som emitteras av Riksgäldskon-

toret för statens räkning 
statspapper valtion paperi >benämning 

på av staten utfärdat värdepapper 
statsskuldväxel valtion velkasitoumus 

löpande räntebärande skuldebrev med en 
löptid på högst ett år utgivet av Riksgälds-
kontoret 

Stockholms Fondbörs Tukholman 
arvopaperipärSSi 

storbank suurpankki 
strimlat lån ositettu lama >lån som upp-

tas av ägare av bostadsrätt mot säkerhet av 
pantbrev i bostadsrättsfören ing ens fastighet 

studielån opintolaina 
-återbetalningspliktig del av studiemedel 

studieskuld opintovelka >skuld som 

utgörs av studielån 
styrränta ohjauskorko >ränta som an-

vänds av en centralbank för penningpolitiska 
ändamål 

stående lån jatkuva lama >lån där man 
bara betalar ränta under löptiden och sedan 
amorterar allt på en gång i slutet 

stående överföring jatkuva tilisiirto 
Svenska Bankföreningefl Ruotsin 

pankkiyhdistys >branschorganisation för 
bankerna samt de hypoteksbolag och finans-
bolag som ingår i bankkoncernerna 

Sveriges Aktiesparares Riksför-
bund, Aktiespararna Ruotsin osake-
säästäjien keskusliitto 
Hntresseorganisation för enskilda som spa-

rar 1 aktier, aktiefonder och andra aktierelate-
rade värdepapper 

Sveriges riksbank Ruotsin valtion- 
pankki >Sveriges centralbank 

syntetiskt instrument synteettinen 
instrumentti 

säkerhet vakuus >garanti för skydd mot 
förluster som långivare vanligen avkräver 
låntagare och som kan utgöras av realsäker- 
het och namnsäkerhet 
-lånesäkerhet Iainavakuus 
-namnsäkerhet nimivakuus 
-realsäkerhet reaalivakuus 
-tilläggssäkerhet Iisävakuus 

säkerhetsdosa turvamoduli 
säkerhetskapital maksuvara 

reservbuffed för oväntade el. felkalkylerade 
kostnader 

säljkurs myyntikurssi -1. den lägsta kurs 
till vilken en säljare är villig att avyttra ett vär-
depapper på fondbörsen 2. den kurs till vilken 

bankerna säljer en utländsk valuta till allmän-
heten 

säljoption myyntioptio >värdepapper 
som ger innehavaren rätten - men inte skyl-
digheten - att sälja en given aktie till en viss 
kurs inom en viss tid 

säljorder myyntimääräys >uppdrag till 
mäklare att sälja ett värdepapper för kunds 
räkning 

säljränta myyntikorko >räntan som mot-
svarar säljkursen 

säljsignal myyntisignaali >begrepp som 
används i samband med teknisk analys 

teckning merkintä >köp av aktier, obliga- 
tioner, fondandelar o.d. 
-aktieteckning osake-, osakkeenmerkintä 
-fondteckning rahastomerkintä 
-nyteckning uusmerkintä 

teckningsbevis merkintätodistus 
.teckningsrättsbevis; bevis om verkställd ak-

tieteckning i samband med aktieemission 

teckningskurs merkintäkurssi >det pris 
som ska betalas för varje nyemitterad aktie i 
en nyemission 

teckningslista merkintälista >handling 
upprättad för teckning av aktier 

teckningsoption merkintäoptio >annat 

ord för optionsrätt 
teckningsperiod merkintäaika 

-teckningstid 
teckningspost merkintäerä 
teckningsrätt merkintäoikeus >den rätt 

som en aktieägare har att teckna aktier i 
samband med nyemission 

teckningsrättsbevis merkintätod istus 
teckningsbevis 

teckningstid merkintäaika 
teckningsperiod 

teknisk aktieanalys tekn men osake-
analyysi »bedömning av en akties värde 
genom att studera den tidigare kursutveck-
lingen 

telefonbank puhelinpankki >bank vars 
kundkontakter huvudsakligen sker per telefon 

telefonlån puhelimitse haettava lama 
-lån som kan sökas direkt per telefon 

telefonöverföring tmlismmrto puhelmmitse 
temafond teemarahasto >specialfond 

som kan investera i flera olika branscher där 
företagen motsvarar t.ex. den livsstil som ut-
gör fondens tema 

termin termiini >ett för båda parter bindan-
de avtal om att vid en avtalad framtida tid-
punkt köpa resp. sälja ett visst värdepapper 
till ett bestämt pris 
-aktietermin osaketermilni 

Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan julkaisuja 6 



30 (33) 

-indextermin indeksitermilni 
-obligationstermin obligaatiotermiifli 
-OMX-termin OMX-termiini 
-räntetermin korkotermiini 
-valutatermin valuuttatermifni 

terminsaffär termiinikauppa 
terminsavtal terminisOpimUS 
terminskurs termilnikurssi >kurs som 

bildas på terminsmarknad 
term insmarknad term iinimarkkinat 

marknad för handel med terminer 

tidsvärde aika-arvo >skillnaden mellan en 
options marknadsvärde och dess realvärde 

tillgodohavande saaminen, saatava 
,utestående medel, tillgångar, fordran; saldo 
-banktillgodohavande pankkivarat 

tillgodoränta kertynyt korko >ränta på 

tillgodohavande på kontot 
tillgångar varat >ekonomiska resurser 

-immateriell tillgång alneeton pääorna 

tillväxt kasvu >ökning i omfattning, speci-
ellt ifråga om bruttonationalprodukt o.d. 
-ekonomisk tillväxt taloudellinen kasvu 
-kapitaltillväxt pääoman kasvu 
-nolltillväxt nollakasvu 
-värdetillväxt arvonnousu 

tillväxtaktie kasvuosake >aktie 1 företag 
med stora möjligheter och där förväntningar-
na på tillväxt är höga 

tillväxtbolag kasvuyhtiä >bolag där för-
väntningarna på tillväxt är höga 

tillväxtbransch kasvutoimiaa >bransch 

där förväntningarna på tillväxt är höga 
tillväxtfond kasvurahasto >fond som 

placerar i företag där förväntningarna på till-
växt är höga 

ti 1 lväxtföretag kasvuyritys >företag som 
ökar sin vinst med åren 

tillväxtmarknad kasvumarkkinat 
- länder som genomgår en snabb ekonomisk 

utveckling från en relativt låg nivå 

tillväxtpapper kasvupaperi 
värdepapper som bedöms kunna bli en bra 

kapitalplacering på längre sikt, speciellt med 
hänsyn till förväntad positiv kursutveckling 

tilläggssäkerhet Iisävakuus >den sä-
kerhet som utöver säkerhet i fastighet krävs 
för ett topplån 

topplån Iisäaina >lån som läggs ovanpå 
ett botten lån 

transaktion tilitapahtuma; transaktio 
1. rörelse på konto: insättning el. uttag 

samt överföringar mellan konton 2. ekono-
miskt avtal el. mellanhavande 
-banktransaktion pankkitapahtuma 
-lånetransaktion Iafnatransaktio 
-val utatransaktion valuuttatransaktio 

transaktionskonto maksulilketili 
konto för löpande in- och utbetalningar 

täckning kate .tillgodohavande, kontanta 
medel som täcker viss ekonomisk förpliktelse 

täckningsköp peiteosto >köp som före-
tas därför att köparen vill gardera sig mot 
pris- el. kursfall 

underkurs alikurssi >kurs som ligger läg-
re än det nominella beloppet på ett värde-
papper 

undervikta alipainottaa 
undervärderad aktie aliarvostettu 

osake >aktie som har en lägre officiell kurs 
än vad efterfrågan på marknaden motsvarar 

undervärderad valuta aliarvostettu 
va u utta 

upplupen ränta kertynyt korko >ränta 
som ackumulerats men ännu ej påförts el. 
betalats 

upplupen utdelning kertynyt osinko 
upplåning lainanotto; ottolainaus 

kapitalanskaffn ing genom upptagande av 
lån 

uppläggningsavgift (laina)järjestely-
maksu låneuppläggningsavgift avgift för 
upplägging av bl.a. banklån 

uppskovsränta Tykkäyskorko >ränta på 
det skuldbelopp som en borgenär beviljat 
betalningsuppskov med 

utbetalning maksaminen, maksu; tili!- 
täotto >betalningstransaktion som medför 
minskning av kassabehållning el. tillgodoha-
vande på postgirokonto, checkkonto ed. 
-bankgiroutbetalning maksu pankkisiirtotililtä 
-postg iroutbetalning maksu postisiirtotil/Itä 
-ränteutbetalning koronmaksu 

utbetalningsavi ilmoitus maksumää- 
räyksestä 

utbetalningskort tililtäottokortti 
utdelning osinko; osingonjako >den del 

av ett aktiebolags vinst som tillfaller aktie-
ägarna 
-aktieutdelning osinko, osingonjako 
-upplupen utdelning kertynytosinko 
-vinstutdelning voitonjako 

utlandsbetalning ulkomaanmaksu 
utlandsfond ulkomaille sijoittava ra- 

hasto >utlandsplacerande fond; fond som 
placerar utomlands 

utlandsplacerande fond ulkomaille 
sijoittava rahasto >utlandsfond 

utlandsvaluta ulkomaanvaluutta 
utlåning lainaus, antolainaus 

kreditgivning 
-bankutlåning pankkilainaus 
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-hypoteksutlån ing hypoteekkilainaUS 

utlåningsränta antolainauskorko den 
ersättning som ett kreditinstitut tar ut av lån-
tag are 

uttag nosto, nostaminen i-transaktion 
som innebär att en kontoinnehavare tar ut 
pengar från sitt bankkonto 
-automatuttag automaattinosto, -otto 

-engångsuttag kertanosto 
-kontantuttag käteisnosto, -otto 

uttagsautomat pankkiautomaatti 
bankautomat 

uttagsavgift tilUtäottomaksu 
-kontantuttagsavgift käteisnosto-, käteisot-

tomaksu 

uttagsblankett tililtäottolomake 
uttagsdag tiiiltäottopäivä 
uttagskort pankkiautomaattikortti »kort 

med vilket man kan ta ut pengar i en banks 
uttagsautomat 

uttagsproViSiOfl nostoprovisio >avgift 
till bank för uttag på vissa inlåningskonton 

valuta valuutta >ett lands lagliga betal-
ningsmedel, t.ex. svenska kronor 
-eurovaluta eurovaluutta 
-fondvaluta sUoitusvaluutta 
-hårdvaluta kova valuutta 
-konverti bel valuta muunnettaVa valuutta 

-mjukvaluta heikko valuutta 

-noteringsvaluta noteerausvaluutta 

-reservvaluta reservivaluutta 

-resevaluta matkavaluutta 
-u ndervärderad valuta aliarvostettu valuutta 

-utlandsvaluta ulkomaanvaluutta 

-övervärderad valuta yliarvostettu valuutta 

valutaavreglering valuuttasäännäste-
lyn poistaminen 

valutabörs valuuttapörssi >börs för han-
del med utländska valutor 

valutadag arvopäivä valuteringsdag; 
den dag som är utgångspunkt för räntebe-
räkn ing 

valutaflykt valuuttapako 
valutaflöde valuuttavirta 
valutafond valuuttarahasto 

-Internationella valutafonden Kansainvälinen 

valuuttarahasto 

valutahandel valuuttakauppa >köp och 

försäljning av valutor 
valutahandlare valuuttadiileri 
valutainflöde valuutan maahanvirtaus 
valutakonto valuuttatili 

konto i en affärsbank för utländsk valuta 

valutakonto i euro euromääräinefl 
valuuttatili  

valutakorg valuuttakori >ett antal sam-
manvägda valutor som bildar en räkneenhet 
och värdemätare i stället för en enskild valuta 

valutakurs valuuttakurssi -växelkurs; 
det pris som valutahandlare tillämpar vid köp 
och försäljning av utländsk valuta 
-fast valutakurs kiinteä valuuttakurssi 
-fix valutakurs kiinteä valuuttakurssi 

-flytande valutakurs kelluva valuuttakurssi 

-rörlig valutakurs kelluva valuuttakurssi 

valutakursförlust valuuttakurssitappio 
valutakursförändring valuuttakurssi-

muutos 
valutaln valuuttalaina ilån i utländsk 

valuta 
valutamarknad valuuttamarkkinat 

marknad för handel med valutor 

valutaoption valuuttaoptio >option med 
en valuta som underliggande vara 

valutapåslag valLlUttaliSä 
valutareglering valuLlttaSäänflöstely 

,-bestämmelser som syftar till att kontrollera 
och begränsa möjligheterna att föra valutor, 
värdepapper och kapital över statsgränserna 

valutareserv valuuttavaranto 
centralbanks tillgångar i utländsk valuta 

valutarestriktion valuuttarajoitus 
valutarisk valuuttariski 
valutaslag valuuttalaji 
valutaswap valuuttaswap >instrument 

som används i syfte att begränsa valutarisk 

valutatermin valuuttatermiini >termin 
med en valuta som underliggande vara 

valutatransaktion valuuttatransaktio 
valutaunion valuuttaunioni imonetär 

union 
valutautfiöde valuutan maastavirtaus 
valutaväxling valuutanvaihto 
valutaväxlingsföretag valuutanvaih- 

toyritys 
valuteringsdag arvopäivä >valutadag 

valör (nimellis)arvo >nominellt värde på 
mynt, värdepapper ed. 

warrant warrantti >teckningsoption med 
lång löptid; optionsbevis 

vederlag vastike >ekonomisk ersättning, 
betalning för utförd prestation 

vinstandel voitto-osuuS -avkastningen, 
dvs, den andel av den årliga vinsten som en 
aktiefond delar ut till sina andelsägare 

vinstsparande voittotililie säästäminen 
vinstutdelning voitonjako >de vinstme-

del som efter beslut vid bolags- el. förenings-
stämma delas ut till ägarna 
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votatil volatilli -rörlig, flyktig, instabil. Ter-
men används i börssammanhang och i sam-
band med på börsen omsatta aktier, valutor 
e.d. 

volatilitet volatiliteetti 
VPC, Värdepapperscentralen Arvo-
paperikeskus 

VP-konto arvopaperitili 
värdepapperskonto 

värdehandling arvopaperi 
värdepapper arvopaperi fondpapper, 

börspapper; samlande benämning på aktier, 
obligationer, statsskuldväxlar och andra del-
ägarrätter el. fordringsrätter avsedda för och 
omsatta på den allmänna marknaden 
-börsnoterat värdepapper pärssissä notee-
rattu arvopaperi 
-marknadsnoterat värdepapper markk/noi/Ia 
noteerattu arvopaperi 

värdepapperisering arvopaperistumi- 
nen; arvopaperistaminen >utveckling på 
kreditmarknaden som innebär att traditionell 
upplåning i bank i ökad utsträckning ersatts 
av upplåning genom emission av olika typer 
av värdepapper 

värdepappersaffär arvopaperikauppa 
Värdepapperscentralen, VPC Arvo- 

paperikeskus >ett under Finansinspektio-
nens tillsyn stående aktiebolag som ägs av 
banker, fondkomissionärer och staten och 
som handlägger olika rutiner inom värdepap-
persom rådet 

värdepappersdepå arvopaperisällytys 
värdepappersfond arvopaperirahasto 
värdepappershandel arvopaperikaup- 

pa .-köp och försäljning av värdepapper 

värdepapperskonto arvopaperitili 
VP-konto; konto som Värdepapperscen-

tralen VPC upprättar för var och en som äger 
aktier i ett avstämningsbo!ag 

värdepappersmarknad arvopaperi-
markkinat 

värdepappersportfölj arvopaperisak-
ku >värdepapperen i en persons el. ett 
samfunds ägo 

värdestegring arvonnousu 
värdetillväxt arvonnousu >realiserade 

och orealiserade kursvinster på värdepap-
persinnehav, erhållna utdelningar och op-
tionspremier samt ränteintäkter minskat med 
realiserade och orealiserade kursförluster på 
värdepappersinnehav, betalda och upplupna 
kostnader samt eventuella skatter 

värdeutveckling arvonkehitys 
-indexerad värdeutveckling indeksoitu osa-
kekurssikehitys 

Världsbanken Maailmanpankki 
världsindex maailmantalouden indeksi 
världskonjunktur maailmantalouden 

suhdanteet 
världsmarknad maaifmanmarkkinat 
växelkurs va!uuttakurssi valutakurs 
växlings kontor valuutanvaihtokonttori 

särskilt servicekontor för valutaväxling, ut-
färdande av resecheckar mm. 

årsavgift vuosimaksu 
årsredovisning vuosikertomus 

offentlig rapport med främst ekonomisk och 
finansiell information som aktiebolag, eko-
nomiska föreningar och vissa större företag 
med annan associationsform enligt lag är 
skyldiga att avge 

årsränta vuosikorko 
rssammandrag vuositiedote 
terbetalningsförmga takaisinmak- 
sukyky >förmåga att betala igen ett lån 
med hänsyn till inkomster, utgifter och för-
sörj ni n g sbörd a 

återbetalningsskyldig takaisinmaksu-
vevoIIinen 

återbetalningstid takaisinmaksuaika 
återköpsavtal takaisinostosopimus 

-repa; avtal vid försäljning av ett värdepap-
per där säljaren förbinder sig att köpa tillbaka 
papperet vid en avtalad tidpunkt 

ägarhypotek omistajankiinnitys den 
del av en pants värde som överstiger skuld-
summan 

öppen fond avoin rahasto 
värdepappersfond i vilken andelsantal och 

andelskapital kan ändras utan att fondbe-
stämmelserna ändras 

överdragning tilinylitys >övertrassering 
överföring tilisiirto 

-stående överföring jatkuva tilislirto 
-telefon överfö ring tilislirto puhelimitse 

överföringsuppdrag tilisiirtotoimeksi-
anto 

överhettning ylikuumentuminen 
tillstånd där nivån på efterfrågan inom en 

bransch, el. i samhällsekonomin i stort, är för 
hög och tenderar att leda till inflation, under-
skott i bytesbalansen el. andra svårigheter 

överhypotek ylivakuus »ägarhypotek 
som utnyttjas som säkerhet för annat lån 

överkurs ylikurssi >kurs som ligger över 
det nominella beloppet på ett värdepapper 

överköpt aktie yliosteffu osake >aktie 
med ett RSI-värde på över 40, vilket betyder 
att en rekyl nedåt är trolig 
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överskuldsätta sig ylivelkaantua 
skuldsätta sig så att man helt el. delvis 

saknar återbetalningsförmåga för sina skul-
der 

överskuldsättning ylivelkaantuminen 
översåld aktie ylimyyty osake >aktie 

med ett RSI-värde på under -40, vilket bety- 
der att en rekyl uppåt är trolig 

övertrassera ylittää till >överskrida en 
beviljad kredit 

övertrassering tilinylitys -överdragning; 
överskridande av tillgodohavande på konto 

övertrasseringsavgift tilinylitysmaksu 
övertrasseringsränta tilinylityskorko 
övervikta ylipainottaa 
ävervärderad aktie yliarvostettu osa-
ke 

övervärderad valuta yliarvostettu va-
Ju utta 
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aatteelllnen rahasto ideell fond 
agio agio 
alka-arvo tidsvärde 
aineeton pääoma immateriell tHigång, immate- 

riellt kapital 
aliarvostettu osake undervärderad aktie 
aliarvostettu vatuutta undervärderad valuta 
alikurssi underkurs 
alimman saldon mukaan laskettu korko 

lägsta-saldo-ränta 
alipainottaa undervikta 
A-Iista A-listan 
alkupääoma startkapital 
aluekohtainen rahasto regionalfond 
annuiteetti annuitet 
annuiteettHaina annuitetslån 
annuiteettimäärä annuitetsbelopp 
antaa säilytettäväksi deponera 
antoainaus utlåning 
antolainauskorko utlåningsränta 
A-osake A-aktie 
apportti apport 
apporttiomaisuus apportegendom 
arbitraasi arbitrage 
arvo valör 
arvonkehitys värdeutveckling 
arvonnousu appreciering 
arvopaperi börspapper, fondpapper, värde- 

papper 
arvopaperikauppa värdepappersaffär 
Arvopaperikeskus Värdepapperscentralen 
arvopaperimarkkinat värdepappersmarknad 
arvopaperiosasto fondavdelning 
arvopaperipörssi fondbörs 
arvopaperirahasto värdepappersfond 
arvopaperisaikku värdepappersportfölj 
arvopaperistaminen värdepapperisering 
arvopaperistuminen värdepapperisering 
arvopaperisäilytys depå, fonddepå, värde- 

pappersdepå 
arvopaperitili VP-konto 
arvopaperivälittäjä fondkommissionär 
arvopaperivälitys fondkommission 
arvopäivä valutadag, valuteringsdag 
asiakaskortti kundkort 
asiakasvastuu kundansvar 
asuntolaina bolån 
asuntolainainstituutti bolåneinstitut, 
bostads(låne)institut 

asuntolainakorko bolåneränta, boränta 
asuntosäästäjä bosparare 
asuntosäästäminen bosparande 
automaattinosto automatuttag 
automaattiotto automatuttag 
avaali aval 
avisointi avisering 
avista avista, a vista 
avoin Iuotto blankokredit 
avoin rahasto öppen fond 
avoin sekki blankocheck 

baisse baisse 
beta.-arvo betavärde 
blankosekki blankocheck 
bonus bonus 
bonuskorko bonusränta 
B-osake B-aktie 
bruttokansantuote bruttonationalprodukt 
bruttotuotto bruttoavkastning 
budjetti budget 
buumi boom 
clearing clearing 
cearingnumero clearingnummer 
deflaatio deflation 
deponoida deponera 
devavaatio devalvering 
devalvoituminen depreciering 
digitaaUnen allekirjoitus digital signatur 
diileri dealer 
diskontto diskonto 
duraatio duration 
eettinen rahasto etisk fond 
efektiivinen korko effektiv ränta 
efektiivinen tuotto effektiv avkastning 
EIP, Euroopan investointipankki Europeiska 

investeringsbanken 
EKP, Euroopan keskuspankki Europeiska 

centralbanken 
EKPJ, Euroopan keskuspankkijärjestelmä 

Europeiska centralbankssystemet 
EKP:n neuvosto ECB-rådet 
EKR, Euroopan kehitysrahasto Europeiska 

utveckling sfonden 
elektroninen maksuliike e-giro 
eläkesijoitusrahasto premiefond 
eJäkesäästäminen pensionssparande 
eläkesäästörahasto premiesparfond 
eläkesäästötili pensionssparkonto 
emissio emission 
emissiokurssi emissionskurs 
emittoida emittera 
EMU, Emu, Euroopan unionin talous-ja 
rahaliitto Europeiska monetära unionen 

ennakko förskott 
ennakkokorko förskottsränta 
ensimarkkinat emissionsmarknad 
ensisijaismarkkinat primärmarknad 
eräpäivä förfallodag 
eräpäivän valvonta förfallodagsbevakn ing 
etuasiakas förmånskund 
etuoikeutettu osake preferensaktie 
euriborkorko euriborränta 
eurokolikko euromynt 
eurokorko euroränta 
eurolaina eurolån 
euroluotto eurokredit 
euromaksu eurobetalning 
euromarkkinat euromarknad 
euromääräinen valuuttatili valutakonto i euro 
euro-obUgaatio euroobligation 
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Euroopan investointipankki Europeiska inve-
steringsbanken 

Euroopan kehitysrahasto Europeiska utveck-
lingsfond en 

Euroopan keskuspankki Europeiska central-
banken 

Euroopan keskuspankkijärjeStelmä Europe- 
iska centralbankssystemet 

Euroopan markkinat europamarknad 
Euroopan unionin talous-ja rahaliitto Euro- 

peiska monetära unionen 
Euroopan valuuttajärjestelmä Europeiska 

monetära systemet 
Euroopan valuuttakurssimekanismi europe- 

iska växelkursmekanismen 
euroopparahasto europafond 
eurosekki eurocheck 
euroseteli eurosedel 
eurotili eurokonto 
eurovaluutta eurovaluta 
eurovaluuttamarkkinat eurovalutamarknad 
finanssitaitos finansiellt institut 
finanssimarkkinat finansiell marknad 
finanssipääoma finanskapital 
Finanssitarkastuslaitos Finansinspektionen 
fundamentaalianalyysi fundamentalanalys 
futuuri futur 
fyysinen henkilö fysisk person 
hajautettu osakerahasto bred aktiefond 
hajauttaminen riskspridning 
hallinnointikorvaus förvaltningsersättning 
hallinnointimaksu förvaltningsavgift 
hallinnointiyhtiö förvaltningsbolag 
hallinnointiyritys förvaltningsföretag 
hallussapitäminen innehav 
haltijaosake innehavaraktie 
haltijapaperi innehavarpapper 
haltijavelkakirja innehavarskuldebrev 
hankinta-arvo anskaffningsvärde 
harmaat markkinat grå marknad 
hausse hausse 
hedgerahasto hedgefond 
heikko valuutta mjukvaluta 
heilahdella fluktuera 
henkilöstörahasto personalfond 
henkilötili personkonto 
holdingyhtiö holdingbolag 
hypoteekki hypotek 
hypoteekkilaina hypotekslån 
hypoteekkilainaus hypoteksutlåning 
hypoteekkilaitos hypoteksinstitut 
hypoteekkfluotto hypotekskredit 
hypoteekkipankki hypoteksbank 
hypoteekkiyhdistys hypoteksförening 
hypoteekkiyhtiö hypoteksbolag 
hyvityskorko tillgodoränta 
hyvä pankkitapa god banksed 
ilmaisanti fondemission 
ilmoittaa avisera 
ilmoitus avi  

ilmoitusmaksu aviavgift 
ilmoitus maksumääräyksestä utbetalningsavi 
IMF Internationella valutafonden 
in blanco in blanco, in blanko 
indeksi index 
indeksiin sitominen indexreglering 
indeksikerroin indexmultiplikator 
indeksilaina indexlån 
indeksiobligaatio indexobligation 
indeksioptio indexoption 
indeksirahasto indexfond 
indeksisidonnainen instrumentti index-

baserat instrument 
indeksisidonnaisuus indexreglering 
indeksitermiini indextermin 
indeksoitu osakekurssikehitys indexerad 

värdeutveckling 
indikatiivinen tuotto indikativ avkastning 
inflaatio inflation 
innovaatiomarkkinat innovationsmarknad 
institutionaalinen sijoittaja institutionell 

placerare 
instrumentti instrument 
internetmaksu Internetbetalning 
internetpankki Internetbank 
investointi investering 
investointilaina investeringslån 
investointitakuu investeringsgaranti 
investointitori investeringstorg 
jatkuva lama stående lån 
jatkuva tilislirto stående överföring 
jatkuva tuotto löpande avkastning 
johdannainen derivat 
johdannaisinstrumentti derivatinstrument 
johdannaismarkkinat derivatmärknad 
johdannaispörssi derivatbörs 
julkinen osakeyhtiö publikt aktiebolag 
juokseva tuotto löpande avkastning 
juokseva velkakirja löpande skuldebrev 
juoksuaika löptid 
juoksunumero löpnummer 
juridinen henkilö juridisk person 
jälkimarkkmnakelpoinen voitto-osuustodis- 

tus konvertibelt vinstandelsbevis 
jälkimarkkinat andrahandsmarknad 
jälkipörssi efterbörs 
jälkitakaus efterborgen 
jälleeninvestointi reinvestering 
jälleeninvestointirahasto reinvesterande fond 
järjestelymaksu (Iåne)uppläggningsavgift 
jäsenlaina medlemslån 
jäsenpankki medlemsbank 
kannattavuus räntabilitet 
Kansainvälinen valuuttarahasto Inter- 
nationella valutafonden 

kansallinen rahasto nationell fond 
kantaosake stamaktie 
kapitalisointi kapitalisering 
kapitalointi kapitalisering 
kasvu tillväxt 
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kasvumarkkinat tillväxtmarknad 
kasvuosake tillväxtaktie 
kasvupaperi tillväxtpapper 
kasvurahasto tillväxtfond 
kasvutoimiala tillväxtbransch 
kasvuyhtiö tillväxtbolag 
kasvuyritys tillväxtföretag 
kate täckning 
kauppahinta handelsbelopp 
kelluva valuuttakurssi flytande valuta- el. 

växelkurs, rörlig valuta- el. växelkurs 
kertanosto engångsuttag 
kertatalletus engångsinsättning 
kertynyt korko tillgodoränta 
kertynyt osinko upplupen utdelning 
keskipitkä tuotto medelfristig kredit 
keskipitkän koron rahasto medellång ränte- 

fond 
keskisuuren riskin rahasto medelriskfond, 

mellanriskfond 
keskuspankki centralbank 
klinnelaina inteckningslån 
kiinnitys inteckning 
kiinnitysluotto inteckningslån 
kiinnitysluottopankki hypoteksbank 
kiinteistökiinnitys fastighetsinteckning 
kiinteistöJaina fastighetslån 
kiinteistölainoitus fastighetsbelåning 
kiinteistönvälittäjä fastighetsmäklare 
kiinteä korko bunden ränta 
kiinteä lama fast lån 
kiinteä maksu fast avgift 
kiinteä valuuttakurssi fast valutakurs, fix va- 

lutakurs 
konvertointi konvertering 
konvertointikurssi konverteringskurs 
konvertointipäivä konverteringsdag 
koodi kod 
korilaina korg lån 
korkeasuhdanne högkonjunktur: boom 
korko ränta 
korkoa kasvava räntebärande 
korkoarbitraasi räntearbitrage 
korkoa tuottava räntebärande 
korkoehto räntevillkor 
korkoerotus räntemarginal 
korkoerotuskorvaus ränteskilinadsersättning 
korkofutuuri räntefutur 
korkoherkkyys räntekänslighet 
korkoilmoitus räntebesked 
korkoindeksiobligaatio ränteindexobligation 
korkoinstrumentti ränteinstrument 
korkojakso ränteperiod 
korkojohdannainen räntederivat 
korkokanta räntefot, räntesats 
korkokatto räntetak 
korkokulu räntekostnad 
korkokustannus räntekostnad 
korkokäytävä räntekorridor 
korkomarginaali räntemarginal  

korkomarkkinat räntemarknad 
korkomeno ränteutgift 
korkonetto räntenetto 
korkonoteeraus räntenotering 
korko-optio ränteoption 
korkopaperi räntepapper 
korkopariteetti ränteparitet 
korkopohja räntegoiv 
korkopäivä räntedag 
korkorahasto räntefond 
korkoriski ränterisk 
korkoriskiltä suojautuminen räntesäkring 
korkosidonnaisuusaika bindningstid 
korkosijoittaminen ränteplacering 
korkosijoitus ränteplacering 
korkoswap ränteswap 
korkosäästäminen räntesparande 
korkotakuu räntegaranti 
korkotappio ränteförlust 
korkotaso räntenivå 
korkotaulukko räntetabell 
korkotermiini räntetermin 
korkotilanne ränteläge 
korkotulo ränteinkomst 
korkotuotto ränteavkastning 
korkovähennys ränteavdrag 
koron aleneminen räntefall, räntenedgång 
koron alentaminen räntesänkning 
koronkorko ränta-på-ränta 
koronkorkoilmiö ränta-på-ränta-effekt 
koronlasku räntefall, räntenedgång 
koronmaksu ränteinbetalning; ränteutbetalning 
koron nostaminen räntehöjning 
koron nouseminen ränteuppgång 
koronnousu ränteuppgång 
koron perusteena oleva saldo ränte- 
grundande saldo, räntesaldo 

koron sitominen ennalta förtida ränte- 
bindn ing 

koron tarkistus räntejustering 
korontarkistuspäivä räntejusteringsdag 
koroton räntefri 
kortinhatija kortinnehavare 
korttiluotto kortkredit 
korttitili kortkonto 
kotitalouksien säästäminen hushålls- 

sparande 
kova valuutta hårdvaluta 
kuittaaminen kvittning 
kuittaus kvittning 
ku!tareunainen paperi guldkantat papper 
kuluttajahintaindeksi konsumentprisindex 
kulutusluotto konsumtionskredit 
kuolettaa kortti spärra kort 
kuponkikorko kupongränta 
kuponkiobligaatio kupongobligation 
kurssi kurs 
kurssiero kursdifferens 
kurssilista kurslista 
kurssinheilahdus kurssvängning 
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kurssinkehitys kursutveckling 
kurssinlasku kursfall, kursnedgång 
kurssinmuutos kursförändring 
kurssinnousu kurshöjning, kursstegring 
kurssinoteeraus kursnotering 
kurssinromahdus kursras 
kurssiriskeiltä suojautuminen kurssökring 
kurssiriski kursrisk 
kurssitappio kursförlust 
kurssivoitto kursvinst 
kuukausikulu månadskostnad 
kuukausikustannus månadskostnad 
kuukausisäästäminen månadssparande 
käteinen likvid 
käteiskortti kontantkort 
käteisnosto kontantuttag 
käteisnostomaksu kontantuttagsavgift 
käteisotto kontantuttag 
käteisottomaksu kontantuttagsavgift 
käteispanos kontantinsats 
käytettävissä oleva disponibel 
käyttö- disponibel 
käyttöpääoma rörelsekapital 
laillinen takaus enkel borgen 
lama lån 
laina-aika lånetid, löptid 
laina-ajan pidentäminen låneförlängning 
laina-asiakirja lånehandling 
lainaehdot lånevillkor 
lainaehtojen tarkistuspäivä låneomsättnings- 

dag 
lainahakemus låneansökan, -ansökning 
lainajärjestely låneuppläggning 
lainajärjestelymaksu (låne)uppläggningsavgift 
lainakorko låneränta 
lainalupaus lånelöfte 
lainamarkkinat lånemarknad 
lainamuoto låneform 
Iainamäärä lånebelopp 
lainanantaja långivare 
lainanhakija lånesökande 
lainanlyhennys amortering 
lainanmaksuilmoitus låneavi 
lainanottaja låntagare 
lainanotto upplåning 
lainan seuranta lånebevakning 
iairlapääorna lånekapital 
lainasitoumus låneförbindelse 
lainasopimus låneavtal 
lainat lånebild 
lainatakuu lånegaranti 
lainatransaktio lånetransaktion 
Jainaturva låneskydd 
lainaus inlåning; utlåning 
lainavakuus lånesäkerhet 
lainavarat lånemedel 
lainhuudatus lagfart 
Jainhuuto lagfart 
Jainoittaa belåna 
lainoittaminen lånefinansiering  

lainoitus belåning 
lainoitusarvo belåningsvärde 
lainoitusaste belåningsgrad 
lama depression 
laskea liikkeeseen emittera 
laskennallinen korko kalkylränta 
laskeva korko fallande ränta 
laskeva kurssi fallande kurs 
laskukausi recession 
laskutusmaksu faktureringsavgift 
liikepankki affärsbank 
liikepääoma rörelsekapital 
liikkeeseenlaskija emittent 
liikkeeseenlasku emission 
liikkeeseenlaskukurssi emissionskurs 
likvidi likvid 
Jikvidi osake likvid aktie 
likviditeetti likviditet 
likviditeettirahasto likviditetsfond 
likviditeettiriski likviditetsrisk 
Iikviclit varat likvida medel 
likvidoida likvidera 
limiitti limit 
limiittikorko limitränta 
limiittimaksu limitavgift 
listauttaa börsintroducera 
listauttaminen pärssiin börsintroduktion, ny- 

introd uktion 
Jistautuminen pörssiin börsintroduktion, 
nyintroduktion 

listayhtiä börsnoterat företag 
lisäkortti extrakort 
lisälaina topplån 
lisätakaus efterborgen 
Iisävakuus tilläggssäkerhet 
loppukurssi betalkurs 
lunastaa lama ennalta förtidslösa lån 
lunastushinta inlösenpris 
lunastuskurssi lösenkurs 
lunastusmaksu inlösenavgift 
lunastusmääräys inlösenorder 
lunastuspäivä inlösendag 
Junastustoimeksianto inlösenorder, inlösen- 

uppdrag 
luotonantaja kreditgivare 
luotonsaaja kredittagare 
iuotonsaannin kiristäminen kreditåtstramning 
luotto kredit 
luottokelpoinen kreditvärdig 
luottokelpoisuuden arvioiminen kredit- 

bedömning 
luottokelpoisuuden tarkistaminen kredit- 

prövn ing 
luottokelpoisuus kreditvärdighet 
luottokorko kreditränta 
Iuottokortti kreditkort 
luottokulu kreditkostnad 
Iuottotaitos kreditinstitut 
luottolimiitti kreditlimit 
luottomarkkinat kreditmarknad 
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Iuottomäärä kreditbelopp 
Iuotto-osto kreditköp 
Iuottopäätös kreditbeslut 
Iuottoraja kreditgräns, limit 
Iuottoriski kreditrisk 
Iuottosaatava kreditfordran 
luottositoumus kreditåtagande 
Iuottosopimus kreditavtal 
Iuottotakuu kreditgaranti 
uottotappio kreditförlust 

Iuottotiedot kreditupplysning, soliditetsupplys-
ning 

Iuottotietolaki kreditupplysningslag 
lyhennysaika amorteringstid 
Iyhennyserä amortering, amorteringsbelopp 
lyhennyssuunnitelma amorteringspian; av-

betalningsplan 
Iyhennysvapaa amorteringsfri 
Iyhennysvapaa aika amorteringsfrihet 
lyhyeksi myynti blankning 
lyhyen koron rahasto kort räntefond, korträn-

tefond 
yhyiden luottojen markkinat kort marknad 
lyhytaikainen lama kortfristigt lån 
lyhytaikainen luotto kortfristig kredit, kort kre- 

dit 
lyhytaikainen sijoitus kortfristig placering 
lyhyt korko kortränta, kort ränta 
lyhyt korkosidonnaisuusaika kort räntebind-

ning 
lyhyt markkinakorko kort marknadsränta 
lyhyt raha korta pengar 
lykkäys respit 
Iykkäyskorko uppskovsränta 
maailmanlaajuisesti sijoittava rahasto global 

fond 
maailmanmarkkinat världsmarknad 
Maailmanpankki Världsbanken 
maailmantalouden indeksi världsindex 
maallmantalouden suhdanteet väridskon- 

ju n ktu r 
maakohtainen rahasto Iandfond, länderfond 
maksaminen utbetalning 
maksamismääräys betalningsföreläggande 
maksu avgift; inbetalning; utbetalning; likvid 
maksuerittely betalningsspecifikation 
maksuhuomautus betainingsanmärkning 
maksukehotus betalningspåminnelse 
maksukortti betalkort 
maksukykyinen solvent 
maksukyvyttömyys insolvens 
maksukyvytön insolvent 
maksulliketili girokonto 
maksuluotto betalningskredit 
maksumuistutus betalningspåminnelse 
maksumääräys betalningsorder 
rnaksun palautus restitution 
maksun vahvistus betalningsbekräftelse 
maksupalvelu betalningstjänst; betalnings-

bevakn ing 

maksupalvelutehtävä bevakningsuppdrag 
maksu pankkisiirtotilille bankgiroinbetalning 
maksu pankkisiirtotililtä bankgiroutbetalning 
maksu postislirtotilille postgiroinbetalning 
maksu postisiirtotililtä postgiroutbetalning 
maksupäivä likviddag 
maksuselvitys likvidavräkning 
maksutiU likvidkonto 
maksutoimeksianto betalningsuppdrag 
maksuton betalningsfri 
maksuvalmis likvid 
maksuvalmius likviditet 
maksuvalvonta betalningsbevakning 
maksuvara säkerhetskapital 
maksuväline betalningsmedel 
markkina-alue marknadsområde 
markkina-arvo marknadsvärde 
markkinaehtoinen marknadsbaserad 
markkinahinta marknadspris 
markkinakorko marknadsränta 
markkinakurssi marknadskurs 
markkinanoteeraus marknadsnotering 
markkinariski marknadsrisk 
markkinat marknad 
markkinatakaaja marknadsgarant 
markkinoiden toimija aktör på marknaden 
markkinoilla noteerattu arvopaperi mark- 

nadsnoterat värdepapper 
matalasuhdanne lågkonjunktur 
matkasekki resecheck 
matkavaluutta resevaluta 
meklari mäklare; fondmäklare; börsmäklare 
merkintä teckning 
merkintäaika teckningsperiod, teckningstid 
merkintäerä teckningspost 
merkintäkurssi teckningskurs 
merkintälista teckningslista 
merkintämaksu inköpsavgift 
merkintäoikeus teckningsrätt; delrätt 
merkintäoptio teckningsoption 
merkintätodistus teckningsbevis 
miinusoptio minusoption 
monimarkkinarahasto flermarknadsfond 
muistutusmaksu påminnelseavgift 
muunnettava valuutta konvertibel valuta 
myyntikurssi sälj kurs 
myyntirriääräys säljorder 
myyntioptio säljoption 
myyntisignaali säljsignal 
myyntitappio reaförlust, realisationsförlust 
myyntivoitto reavinst, realisationsvinst 
määräaikainen lama bundet lån 
määräaikaistilille säästäminen bundet 

spara n de 
määräosainen takaus beloppsbegränsad bor-

gen 
määräys order 
NAV-kurssi NAV-kurs 
neljännesvuosikatsaus kvartalsrapport 
niche-pankki nischbank 
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nimellinen nominell 
nimellisarvo valör 
nimellisarvon plikkominen split 
nimefliskorko nominell ränta 
nimivakuus namnsäkerhet 
noUakasvu nolltillväxt 
nollakorko nollränta 
nollakuponkiobligaatio nollkupongobligation, 

nollkupong (are) 
nostaminen uttag 
nosto uttag 
nostokortti uttagskort 
nostoprovisio uttagsprovision 
notarlaattilaina notariatlån 
notariaattiosasto notariatavdelning 
notariaattisäilytys notariatdepå 
notariaattitoiminta notariatrörelse 
noteeraamaton osake onoterad aktie 
noteerattu osake noterad aktie 
noteeraus notering 
noteerausvaluutta noteringsvaluta 
nykyarvo nuvärde 
obligaatio obligation 
obligaatiokorko obligationsränta 
obligaatiolaina obligationslån 
ob!igaatiomarkkinat obligationsmarknad 
obligaatiopörssi obligationsbörs 
ob!igaatiorahasto obligationsfond 
obligaatiosaikku obligationsportfölj 
obligaatiosäästäminen obligationssparande 
obligaatiotermilni obligationstermin 
ohjauskorko styrränta 
oikeus osakeantiin delrätt 
0-lista 0-listan 
omaisuudenhoito förmögenhetsförvaltning 
oma pääoma eget kapital 
omavelkainen takaus proprieborgen 
omistajankiinnitys ägarhypotek 
omistus innehav 
OMX-indeksi OMX-index 
OMX-optio OMX-option 
OMX-termiini OMX-termin 
opintolaina studielån 
opintovelka studieskuld 
optio option 
optiokauppa optionsaffär 
optioaina optionslån 
optioluokka optionsklass 
optiomarkkinat optionsmarknad 
optionhaltija optionsinnehavare 
option hinta optionspremie 
optionlunastus optionslösen 
optio-oikeus optionsrätt 
optiopörssi optionsbörs 
optiosarja optionsserie 
optiosopimus optionsavtal 
optiotodistus optionsbevis 
osake aktie 
osakeanti aktieemission 
osakeanti apporttiomaisuutta vastaan  

apportemission 
osake-enemmistö aktiemajoritet 
osakeindeksi aktieindex 
osakeindeksilaina aktieindexlån 
osakeindeksiobligaatio aktieindexobligation 
osakekanta aktiestock 
osakekauppa aktieaffär 
osakekeinottelu aktiespekulation 
osakekirja aktiebrev 
Osakekirjarekisteri Aktiebrevsregistret 
osakekori aktiekorg 
osakekoritodistus aktiekorgbevis 
osakekurssi aktiekurs 
osakelainaus aktielån 
osakelaji aktieslag 
osakeluettelo aktiebok 
osakemarkkinat aktiemarknad 
osakemerkintä aktieteckning 
osakemyynti aktieförsäljning 
osakemäärä aktiepost 
osakeoptio aktieoption 
osakepääoma aktiekapital 
osakepörssi aktiebörs 
osakerahasto aktiefond 
osakerahastosäästäminen aktiefond- 
sparande 

osakesaikku aktieportfölj 
osakesidonnainen instrumentti aktierelaterat 

instrument 
osakesijoittaminen aktieinvestering, -place- 

ring 
osakesijoitus aktieinvestering, -placering 
osakesäilytys aktiedepå 
osakesäästäjä aktiesparare 
osakesäästäminen aktiesparande 
osakesäästörahasto aktiesparfond 
osaketermilni aktietermin 
osakevaihto aktieomsättning 
osakevoitto aktievinst 
osakeyhtiö aktiebolag 
osakkeen arvo aktievärde 
osakkeenhaltija aktieinnehavare 
osakkeenmerkintå aktieteckning 
osakkeenmerkitsijä aktietecknare 
osakkeen nimellisarvon plikkominen splrt, 

aktiespllt, aktieuppdelning 
osakkeenomistaja aktieägare, aktieinne- 

hava re 
osakkeenomistus aktieinnehav 
osakkeiden myynti aktieförsäljning 
osakkeiden ostaminen aktieköp 
osamaksusuunnitelma avbetalningspian 
osavuosikatsaus delårsrapport 
osingonjako aktieutdelning 
osinko aktieutdelning 
ositettu lama strimlat lån 
ostokorko köpränta 
ostokurssi köpkurs 
ostomääräys köporder 
osto-optio köpoption 
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ostosignaafl köpsignal 
osuuden arvo andelsvärde 
osuudenomistaja andelsägare 
osuus andel 
osuustodstus andeisbevis 
OTC-hsta OTC-Iistan 
OTC-markkinat OTC-marknad 
OTC-yhtiö OTC-bolag 
ottolainaus inlåning; upplåning 
ottolainauskorko inlåningsränta 
P/E-luku P/E-tal 
palautus restitution 
paIkinto-obIgaato premleobligation 
paikkatili lönekonto 
paikkio-obligaatio premieobligation 
palvelutili budgetkonto 
pankin kamreeri bankkamrer 
pankin kassanhoitaja bankkassör 
pankki bank 
pankkiasia bankärende 
pankkiautomaatti bankautomat 
pankkiautomaattikortti bankomatkort 
pankkiautomaattinosto bankomatuttag 
pankkiautomaattiotto bankomatuttag 
pankkien kiinniolopäivä bankfridag 
pankkiholvi bankvalv 
pankkijuristi bankjurist 
pankkikirja bankbok 
pan kkikirjaton tili bankbokslöst konto 
pankkikonttori bankkontor 
pankkikorko bankränta 
pankkikortti bankkort 
pankkilaina banklån 
pankkilainaus bankutlåning 
pankkilainsäädäntö banklagstiftning 
pankkilaitos bankinrättning 
pankkiliike bankrörelse 
pankkilokero bankfack 
pankkiosakeyhtiö bankaktiebolag 
pankkiosoitus bankanvisning 
pankkipalvelut banktjänster 
pankkipäivä bankdag 
pankkisalaisuus banksekretess 
pankkisekki bankcheck 
pankkisiirto bankgiro 
pankkisiirtoilmoitus bankgiroavi 
pankkisiirtoti!i bankgirokonto 
pankkisiirtotilin numero bankgironummer 
pankkisäästäminen banksparande 
pankkitakaus bankgaranti 
pankkitalletus bankinsättning 
pankkitapahtuma banktransaktion 
pankkititi bankkonto 
pankkitilin numero bankkontonummer 
pankkitoimihenkilö banktjänsteman 
pankkivaltakirja bankfullmakt 
pankkivarat bankmedel 
pankkivirkaiJija banktjänsteman 
pantata pantförskriva 
pantinantaja pantsättare  

pantinhaltija panthavare 
panttaaminen pantförskrivning 
panttaus pantförskrivning 
pantti pant 
panttiarvo pantvärde 
panttikirja pantbrev 
panttioikeus panträtt 
peiteosto täckningsköp 
periminen inkasso 
perimistoimisto inkassoföretag 
perintä inkasso 
peruskorko grundränta 
peruslaina bottenlån 
perusteanalyysi fundamentalanalys 
pidennys respit 
pienen riskin rahasto lågriskfond 
pieni lama smålån 
piensijoittaja småplacerare 
piensäästäjä småsparare 
PIN-koodi PIN-kod 
PIP Nordiska lnvesteringsbanken 
pitkäaikainen lama långfristigt lån 
pitkäaikainen luotto långfristig kredit 
pitkäaikainen sijoitus långfristig placering 
pitkä korko långränta, lång ränta 
pitkä markkinakorko lång marknadsränta 
pitkän koron rahasto lång räntefond, lång- 

räntefond 
Pohjoismaiden lnvestointipankki Nordiska 

lnvesteringsbanken 
porrastettu korko skiktad ränta 
portfolio (värdepappers)portfölj 
postiennakko postförskott 
postiosoitus postanvisning 
postipankki postbank 
postisekki postcheck 
postisiirto postgiro 
postismirtoilmoitus postgiroavi 
postisiirtolomake postgiroblankett 
postisiirtonumero postgironummer 
postisiirtotili postgirokonto 
postiveksel i postväxel, postremissväxel 
preemio optionspremie 
provisio provision 
puhelimitse haettava lama telefonlån 
puhelinpankki telefonbank 
puo!ivuotiskatsaus halvårsrapport 
puskuri buffert 
puskurirahasto buffertfond 
päiväarvo dagsvärde 
päiväindeksi dagsindex 
päiväkorko dag-för-dag-ränta, dagsränta 
päivän kurssi dagskurs 
päivätoimeksianto dagsouder 
pääoma kapital 
pääomakustannus kapitalkostnad 
pääomalaina kapitallån 
pääomamarkkinat kapitalmarknad 
pääomanhoitaja kapitalförvaltare 
pääomanhoito kapitalförvaltning 
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pääoman kasvu kapitaltiUväxt 
pääoman tuotto kapitalavkastning; räntabiitet 
pääomarahasto kapitalfond 
pääomasijoittaja kapitalpiacerare 
pääomasijoittaminen kapitalpiacering 
pääomatulo kapitalinkomst 
pääomavelka kapitalskuld 
pääomavero kapitalskatt 
pääomittaminen kapitalisering 
pärssi börs 
pörssiarvo börsvärde 
pörssierä börspost 
pörssi-indeksi börsindex 
pörssikaupan keskeytys börsstopp 
pörssikauppa börshandel 
pörssikehitys börsutveckUng 
pörssikurssi börskurs 
pörssikurssien ateneminen börsfall, börsned- 

gång 
pörssikurssien nousu börsuppgång 
pörssilista börslista 
pärssimeklari börsmäklare 
pörssinoteeraus börsnotering 
pörssiosake börsaktie 
pörssiraportti börsrapport 
pörssissä noteerattu arvopaperi börsnoterat 

värdepapper, börspapper, fondpapper 
pörssissä noteerattu osake börsnoterad aktie 
pörssissä noteerattu yhtiö börsnoterat före 

tag 
pörssitiedotus börsrapport 
pörssivoitto börsvinst 
pörssivälittäjä börsmäklare, fondmäklare, 

fo n dkom m iss io när 
pörssiyhtiö börsbo lag, börsnoterat aktiebolag 
rahalaitos penninginstitut 
rahamarkkinainstrumentti penningmark- 

nadsinstrument 
rahamarkkinarahasto penningmarknadsfond 
rahamarkkinat penningmarknad 
rahanpesu penningtvätt 
rahasto fond 
rahastoanti fondemission 
rahastoarvo fondvärde 
rahastoida fondera 
rahastointi fondavsättn ing 
rahastomarkkinat fondmarknad 
rahastomerkintä fondteckning 
rahaston johtokunta fondstyrelse 
rahaston varat fondförmögenhet 
rahasto-osake fondaktie 
rahasto-osuuden arvo andelsvärde 
rahasto-osuuden kurssi andelskurs 
rahasto-osuuden omistaja fondandelsägare 
rahasto-osuudenomistajarekisteri fondan- 

delsägarregister 
rahasto-osuus fondandel 
rahasto-osuuskurssi fondandelskurs 
rahasto-osuusrekisteri fondandelsregister 
rahasto-osuustodistus fondbevis  

rahastosaikku fondinnehav 
rahastosijoittaja fondplacerare 
rahastosäästäjä fondsparare 
rahastosäästäminen fondsparande 
rahastosäästötili fondsparkonto 
rahastotili fondkonto 
rahastotUin numero fondkontonummer 
rahastovaku utus fondförsäkring 
rahastovakuutusjärjestemä fondförsäkrings- 

system 
rahastovarat fondmedel 
ratiastoyhtiö fond bo lag 
rahavarat penningmedel 
rahoittaja finansiär 
rahoittaminen lainalla lånefinansiering 
rahoituksenvälittäjä mellan handsinstitut 
rahoitus finansiering 
rahoitusinstrumentti finansiellt instrument 
rahoituslaitos finans(ierings)institut 
rahoitusriski finansieringsrisk 
rahoitusyhtiö finansbolag 
rajahinta limit 
rajattu kurssi limiterad kurs 
rajattu toimeksianto limiterad order 
rakennuslaina byggnadslån 
rasitustodistus gravationsbevis 
reaaUarvo realvärde 
reaaU-investointi realinvestering 
reaalikorko realränta 
reaalikorkolaina realräntelån 
reaalikorko-obligaatio realränteobligation 
reaalikorkopaperi realräntepapper 
reaalipääoma realkapital 
reaalivakuus realsäkerhet 
realisointitappio reaförlust, realisationsförlust 
realisointivoitto reavinst, realisationsvinst 
reflaatio reflation 
regressiolkeus regressrätt 
rekyyli rekyl 
repokorko reporänta 
reserviva!uutta reservvaluta 
revalvaatio revalvering 
reva!voituminen revalvering 
rinnakkaiskortti extrakort 
riski risk 
riskia!ttius riskexponering 
riskiarvio riskbedömning 
riskihakuinen riskbenägen 
riskihakuisuus riskbenägenhet 
riskiluokitus riskklassificering 
riskinarviointi riskbedömning 
riskinhajautus riskspridning 
riskinhallinta riskhantering 
riskipainotettu määrä riskvägt belopp 
riskipäoma riskkapital, riskvilligt kapital 
riskipääoma riskkapital, riskvilligt kapital 
riskipääomayritys riskkapitalföretag 
riskirahasto riskfond 
riskisijoitus riskinvestering 
riskiyritys riskföretag 
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saaminen fordran, fordring, tilgodohavande 
saamisoikeus fordringsrätt 
saatava fordran, fordring, tillgodohavande 
salassapito sekretess 
saldo saldo 
saldoi!moitus saldobesked 
sa!dotieto saldouppgift 
saikkuindeksi portföljindex 
saikkusijoitus portföljinvestering 
salkun arvo portföljvärde 
salkunhoitaja fondförvaltare 
salkunhoito portföljförvaltning, fondförvaftning 
sarjalaina serielån 
sateenvarjorahasto paraplyfond 
sekinhaltija checkinnehavare 
sekki check 
sekkilomake checkblankett 
sekkiluotto checkkredit 
sekkimaksu checkavgift 
sekkitili checkkonto, checkräkning 
sekkitililuotto checkräkningskredit 
sekkivihko checkhäfte 
selvitys lainoista lånebild 
sidottu osake bunden aktie 
siirtää girera 
sijoittaja investerare, (penning)placerare 
sijoitus investering, (penning)placering 
sijoitushorisontti placeringshorisont 
sijoitusinstrumentti investeringsinstrument 
sijoituskohde investeringsobjekt 
sijoituspolitiikka placeringsinriktning 
sijoitussaikku placeringsportfölj 
sijoitustoclistus bankcertifikat 
sijoitusvaluutta fondvaluta 
sijoitusyhtiö investeringsbolag 
sisäpilrikauppa insideraffär 
sisäpiiriläinen insider, insidare 
solidaarinen takaus solidarisk borgen 
solidaarinen takausvastuu solidariskt bor- 

gensansvar 
soJidi solid 
solvenssi solvens 
sopimuskorko kontraktsränta 
sopimusmarkkinayhtiö OTC-bolag 
splittaus split, aktiesplit 
stagflaatio stagflation 
stagnaatio stagnation 
suhdanne konjunktur 
suhdannebarometri konjunkturbarometer 
suhdanne-ennuste konjunkturprognos 
suhdanneheilahtelu konjunktursvängning 
suhdanneherkkä konjunkturkänslig 
suhdannehuippu konjunkturtopp 
suhdanneindeksi konjunkturindex 
suhdanneindikaattori konjunkturindikator 
suhdannekatsaus konjunkturöversikt 
suhdannekehitys konjunkturutveckling 
suhdanneJasku konjunkturnedgång 
suhdannemuutos konjunkturomslag 
suhdannenousu konjunkturuppgång  

suhdannenäkymä konjunkturutsikt 
suhdanneraportti konjunkturrapport 
suhdannesyk!i konjunkturcykel 
suhdannetaantuma konjunktursvacka 
suhdannetasaus konjunkturutjämning 
suhdannetila konjunkturläge 
suhdannetilanne konjunkturläge 
suhdannevaihtelu konjunkturväxling, kon- 

junkturcykel 
suhdanteen heikentyminen konjunkturav- 

mattning 
suhdanteen kääntyminen konjunkturvändning 
sukupolvirahasto generationsfond 
suljettu rahasto sluten fond 
sulkeminen avslut 
sulkemispäivä avslutsdag 
sukutiIi spärrat konto 
suoraveloitus autogiro 
suorav&oitusmaksu autogirobetalning 
suoraveloitusvaltakirja autogirofullmakt 
suorittaa Ioppuun likvidera 
suunnattu osakeanti riktad emission 
suuren riskin rahasto hög riskfond 
suuri korkomarginaali räntegap 
suurpankki storbank 
syklinen osake cyklisk aktie 
synteettinen instrumentti syntetiskt instru- 

ment 
sähköinen allekirjoitus elektronisk signatur 
sähköinen lompakko elektronisk plån bok 
säilyttäjäpankki depåbank 
säilyttäjäpankkijärjestelmä depåbanks- 

system 
säitytysmaksu depåavgift 
säilytyssopimus depåavtal 
sällytystili depåkonto 
säilytystodistus depåbevis 
säilytysyhteisä depåförande institut 
säästäminen sparande 
säästää asuntoa varten bospara 
säästää eläkkeeseen pensionsspara 
säästää jhk tavoitteeseen målspara 
säästää osakkeisiin aktiespara 
säästää säännällisesti kuukausittain 

mån adsspara 
säästö besparing, sparbelopp 
säästöerä sparbelopp 
säästökassa sparkassa 
säästöpalkkiolaina sparlån 
säästöpankki sparbank 
säästöpääoma sparkapital 
säästöt sparmedel 
säästötavoite sparmål 
säästätili sparkonto 
taantuma recession 
takaaja borgensman 
takaisinmaksuaika återbetalningstid 
takaisinmaksukyky återbetalningsförmåga 
takaisinmaksuvelvollinen återbetalnings- 

skyldig 
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takaisinostosopimuS repa, återköpsavtal 
takaus borgen 
takauslaina borgenslån 
takaussitoumus borgensförbindelse 
takausvastuu borgensansvar 
takautumisoikeus regressrätt 
taUelokero bankfack 
tallettaa deponera 
talletukset sparmedel 
talletus besparing; insättning 
talletuskanta (totainlåning 
talletuslaitos sparinstitut 
tatletusprovisio insättningsprovision 
talletuspäivä insättningsdag 
talletustakuu insättningsgaranti 
talletustili inlåningskonto 
taloudellinen kasvu ekonomisk tillväxt 
taousarvio budget 
tapahtumapäivä bokföringsdag 
tarjousesite emissionsprospekt 
tarkkailulista observationslista 
tarkkaUulistatle slirtäminen obs-markering 
tasaerä-, annuiteettilaina annuitetslån 
tasaeräkorko rak ränta 
tasaerälaina rakt lån; annuitetslån 
tasaerälyhennys rak amortering 
tasakorko rak ränta 
tavaUinen velkakirja enkelt skuldebrev 
tavoitesäästäminen målsparande 
teemarahasto temafond 
tehdä tilisiirto girera 
tekninen osakeanalyysi teknisk aktieanalys 
termilni termin 
termiinikauppa terminsaffär 
termiinikurssi terminskurs 
termiinimarkkinat terminsmarknad 
termiinisopimus terminsavtal 
tiedonanto avisering 
till konto 
tiliasema kontoställning 
tilikortti kontokort 
tilillepano inbetalning; insättning 
tilillepanokortti inbetalningskort 
tililtäotto uttag; utbetalning 
tlliltäottokortti utbetalningskod 
tililtäottolomake uttagsblankett 
ti!!!täottornaksu uttagsa\Jgift 
tililtäottopäivä uttagsdag 
tililuoton korko kontokreditränta 
tililuotto kontokredit 
tillnomistaja kontohavare 
tilinpäätös bokslut 
tilinumero kontonummer 
tilinylitys överdragning, övertrassering 
tilinylityskorko övertrasseringsränta 
tilinylitysmaksu övertrasseringsavgift 
tiliote kontoutdrag 
tilisaatava kontofordran 
tiliselvitys avräkningsnota, fondnota 
tilisiirto girering; giro  

tilislirtoilmoitus girobesked 
tilisiirto!omake giroblankett 
tilisiirto puhelimitse telefonöverföring 
tilisiirtotoimeksianto överföringsuppdrag 
tilitapahtuma transaktion 
tilitiedote kontobesked 
tilitieto kontouppgift 
tilitysselvitys avräkningsnota 
tilivuosi räkenskapsår 
toimeentulomäärä förbehålisbelopp 
toimeentulovaraus förbehållsbelopp 
toimeksianto order 
toimia!arahasto branschfond 
toimija aktör 
toimikortti smartkort 
toimitusmaksu expeditionsavgift 
tosite allegat 
transaktio transaktion 
tunnusluku nyckeltal; kod 
tuottaa rendera 
tuottaa korkoa förränta 
tuotto avkastning 
tuotto-osake avkastningsaktie 
tuottorahasto avkastningsfond 
tuottotili avkastningskonto 
turvamoduli säkerhetsdosa 
työstämispäivä bearbetningsdatum 
täsmäytys avstämning 
täsmäytyspäivä avstämningsdag 
täysivarainen solvent 
täytetakaus fyllnadsborgen 
ulkomaanmaksu utlandsbetalning 
ulkomaanvaluutta utlandsvaluta 
ulkomaille sijoittava rahasto utlandsfond, 

utlandsplacerande fond 
uusmerkintä nyemission 
vaihdella fluktuera 
vaihdettava osake konvertibel aktie 
vaihtovelkakirja konvertibelt skuldebrev 
vaihtovelkakirjalaina konverteringslån 
vaihtuva korko rörlig ränta 
vaihtuvakorkoinen lama lån med rörlig ränta 
vakavarainen solid, kreditvärdig 
vakavaraisuus soliditet, kreditvärdighet 
vakiotuotto schablonintäkt 
vakuudeton lama blankolån 
vakuudeton luotto blankokredit 
vakuus säkerhet 
valtakirja fullmakt 
valtionlaina statslån 
valtionlainan korko statslåneränta 
valtionobligaatio statsobligation 
Valtionpankki Riksbanken 
valtion paperi statspapper 
valtiontakaus statsgaranti 
Valtionvelkakonttori Riksgäldskontoret, Riks- 

gälden 
valtion velkasitou mus statsskuldväxel 
valtuuttaja fullmaktsgivare 
valu utan maahanvirtaus valutainflöde 
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vatuutan maastavirtaus valutautfiöde 
valuutanvaihto valutaväxling 
valuutanvaihtokoflttOri växlingskontor 
valuutanvaihtoyritYS valutaväxungsföretag 
valuutta valuta 
valuuttadiileri valutahandlare 
valuuttakauppa valutahandel 
valuuttakori valutakorg 
valuuttakorilaina korglån 
valuuttakurssi valutakurs, växelkurs 
valuuttakurssimUUtOS valutakursförändriflg 
valuuttakurssitapPiO valutakursförlust 
valuuttalaina valutalån 
valuuttalaji valutaslag 
valuuttaflsä valutapåslag 
valuuttamarkkinat valutamarknad 
valuuttaoptio valutaoption 
valuuttapako valutaflykt 
valuuttapörsSi valutabörs 
valuuttarahasto valutafond 
valuuttarajoituS valutarestnktion 
valuuttariski valutarisk 
valuuttasWaP valutaswap 
valuuttasäännästelY valutareglering 
valuuttasäännöstelYfl poistaminen valuta- 
avreglering 

valuuttatermiifli valutatermifl 
valuuttatili valutakonto 
va!uuttatransaktio valutatransaktion 
valuuttauniofli monetär union; valutaunion 
valuuttavarantO valutareserv 
valuuttavirta valutaflöde 
vapaa osake fri aktie 
varainhoitovuOSi räkenskapsår 
vararahasto reservfond 
varat tillgångar 
varmuusrahasto buffertfond 
warrantti warrant 
vastakirja motbok 
vastakirjaton till motbokslöst konto 
vastike vederlag 
velallinen gäldenär 
velan korko skuldränta 
velka skuld 
velkaantuminen skuldsättning 
velkaantumiSaSte skuldsättningsgrad 
ve!kaantunut skuldsatt 
velkaisuusaste skuldsättningsgrad 
velkajärjestety skuldsanering 
velkajärjestelylaifla (skuld)saneriflgSlåfl 
velkakirja revers 
velkakirjalaina reverslån 
velkasitoumUS skuldförbindelse 
velkoja borgenär 
velkomiskirje kravbrev 
veloittaa debitera 
veloitus debitering 
veloitustili debiteringskonto 
verkkolaina Internetlån 
verkkopankki nätbank, lnternetbank  

vertailuindeksi jämförelseindeX 
vertailukorko jämförelseränta 
vieras pääoma främmande kapital 
viitekorko jämförränta 
viitenumero referensnummer 
vilvästyskorko dröjsmålsränta 
viivästysmaksu förseningsavgift 
vipurahasto hävstångsfond 
vipuvaikutus hävstångseffekt 
voitonjako vinstutdelning 
voitto-osuus vinstandel 
voittotilille säästäminen vinstsparande 
volatiili volatil 
volatiliteetti volatilitet 
vuosikatsaus helårsrapport 
vuosikertomus årsredovisning 
vuosikorko årsränta 
vuosimaksu årsavgift 
vuositiedote årssammandrag 
vähimmäismäärä minimipost 
väliaikaistodistus interimsbevis 
välityspaikkio courtage 
yhdistelmärahaStO blandfond 
yhdistyksen maksulliketili föreningsgiro 
yhdistystili föreningskonto 
yhdyspankki föreningsbank 
yhteisvastuulliflefl takaus solidarisk borgen 
yhtiökokous bolagsstämma 
yksilöUinen eläkesäästäminefl individuellt 

pensi o nsspara n de 
yksinkertainen takaus enkel borgen 
yksityinen osakeyhtiö privat aktiebolag 
yksityisen maksuliiketifl privatgiro 
yksitylsialna personlån, privatlån 
yksityisobligaatiO privatobligation 
yksityispääoma privatkapital 
yleisindeksi generalindex 
yleistakaus generell borgen 
yuarvostettu osake övervärderad aktie 
yliarvostettu valuutta övervärderad valuta 
ylikurssi överkurs 
ylikuumentuminefl överhettning 
ylimyynti blankning 
ylimyyty osake översåld aktie 
yliostettu osake överköpt aktie 
ylipainottaa övervikta 
ylittää t!!i övertrassera 
ylivakuus överhypotek 
ylivelkaantua överskuldsätta sig 
ylivelkaantumiflefl överskuldsättning 
ympäristärahasto miljöfond 
yrityksen maksulilketili företagsgiro 
yritysriski bolagsrisk 
yritystili företagskonto 
yäsäilö servicebox 
älykortti smartkort 
äänivaitainen osake röstberättigad aktie 
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