Rentesregning 1

Alle facit afrundes til hele kroner. Du må gerne bruge lommeregner til at løse de følgende opgaver, men du skal skrive
din fremgangsmåde ned ...

Opgave 1
Hvor mange penge har du efter 3 år, hvis du sætter 20.000 kr. i banken (som du lader stå) til en rente på 5%?

Opgave 2
Du har et job til en månedlig løn på 34.000 kr. Du vil gerne have en lønstigning på 7%, men din chef vil kun give det
halve. Hvor stor er forskellen i kroner på den lønstigning, du vil have, og den din chef vil give?

Opgave 3
Du sætter 1000 kr. i banken hvert år og får 4% i rente. Hvad står der på kontoen, lige inden du indbetaler det 4. år?

Opgave 4
Du har 5000 kr. Du bruger 25% af dem det første år, og 20% af de resterende det følgende år. Hvad har du tilbage?

Opgave 5
Du har købt for kr. 100.000 i aktier. Først falder de 20%, men så stiger de efterfølgende med 25%. Hvad har du nu?

Opgave 6
Du har købt aktier for 150.000 i virksomheden FirstNote. Første år falder de med 15%, og året efter med yderligere
10%. Tredje år stiger de dog med 25%. Hvad er aktierne værd efter det tredje år?
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Rentesregning 2

Alle facit afrundes til hele kroner. Du må gerne bruge lommeregner til at løse de følgende opgaver, men du skal skrive
din fremgangsmåde ned ...

Opgave 1
Hvor mange penge har du efter 5 år, hvis du sætter 50.000 kr. i banken (som du lader stå) til en rente på 1,5%?

Opgave 2
Du har et job til en månedlig løn på 25.000 kr. Din chef vil skære din løn med 8%, da virksomheden er presset. Du vil
dog kun acceptere en nedgang på 5%. Hvor stor er forskellen i kroner pr. måned på de to scenarier?

Opgave 3
Hvert år sætter du penge ind på en opsparingskonto til 3,5% i rente. Du sætter 30.000 kr. ind på kontoen tre år i
træk. Hvad står der på opsparingskontoen, når du har modtaget renter efter det 3 år?

Opgave 4
Du har fået 18.000 kr. i konﬁrmationspenge. Du bruger 25% af dem det første år og 25% af de resterende det
følgende år. Hvad har du tilbage?

Opgave 5
Du har købt for kr. 80.000 i aktier. Først falder de 20%, men så stiger de efterfølgende med 25%. Hvad har du nu?

Opgave 6
Du har købt aktier for 150.000 i virksomheden BetterPlace A/S. Først år falder de med 10% og året efter med
yderligere 20%. Tredje år stiger de dog med 30%. Hvad er aktierne værd efter det tredje år?
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