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•   

Cass Business School, The Cyril Kleinwort Learning Resource Centre (LRC) is a 
 valuable resource that provides easy access to authoritative and up-to-date information.   
It is highly popular with all our global business users, including faculty, students, staff,  
and alumni.http://www.cass.city.ac.uk/more-about-cass/learning-resources 
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Agenda 

• Hva er en finanssone? 

• Hvorfor ønsker vi å ha det? 

• Hva er resultat av innføring så langt? 

• Hvilken betydning håper vi det kan få 

– For forskning 

– For undervisning og veiledning 



Hva er en finanssone 
• Vi har opprettet en dedikert sone til bruk for 

informasjonsinnhenting i spesielle finansielle databaser.  
• Det stilles opp 2  terminaler med tilgang til spesialiserte databaser 

med arbeidsmuligheter for opp til 3 studenter rundt hver stasjon.  
PC-ene tilbyr tilgang til finans databasene CRSP, COMPUSTAT, 
DATASTREAM, og andre databaser biblioteket har som AMADEUS og 
RAVN 

• Kostnaden ligger i tilgang på databaser og mindre grad på 
maskinvare.  

• Tilbudet er åpent for alle studenter og ansatte  ved TBS i 
bibliotekets åpningstid og utenom ved ansatt PC og en forelesingsal 
PC  

• Bibliotekets oppgave er å ordne med booking av terminaltilgang og 
login-prosedyrer, organisere demoer og «training sessions» samt 
lage/oppdatere «library guides».  

• Ansatte og studentassistenter tilby veiledning og assistanse i 
databasebruk for studentene. 
 



Hvorfor en finanssone 

• En handelshøyskole med betydelig 
forskningsaktivitet innen finans, finansregnskap 
og samfunnsøkonomi  

• har behov for tverrsnittsdata av 
selskapsregnskaper og av tidsseriedata for aksjer, 
råvarer, valuta, fond og børsindekser etc. samt 
aktuell offentlig statistikk som inflasjon og bnp-
utvikling for alle land.  

• Å dekke dette behovet på en kostnadseffektiv 
måte samtidig som vitenskapelig kvalitet 
opprettholdes er en utfordring.  
 



Godt datagrunnlag er nødvendig for å 
kunne publisere internasjonalt 

• Tabellen nedenfor viser at et betydelig antall artikler i 
toppjournalene refererer til databasene Datastream, 
Compustat og CRSP: 

 Søk i teksten i artikler 2008 - 2012 i EconLit/Ebsco i toppjournalene i finans og i regnskap

for "Datastream", "Compustat" og "CRSP"

Antall treff:

Datastream Compustat CRSP Søk

Journal of Finance 164 320 358 EconLit/Ebsco

Journal of Financial Economics 76 278 292 ScienceDirect

Review of Financial Studies 50 170 209 EconLit/Ebsco

The Accounting Review 26 132 117 EconLit/Ebsco

Journal of Accounting Research 13 90 71 EconLit/Ebsco

Journal of Accounting and Economics  13 121 94 ScienceDirect



Veiledning i bruken, egen Itslearningside med henvisninger til 
manualer og instruksjonsvideoer 

faste studentassistenttimer på biblioteket 

•   



Datastream 

• Basen inneholder ca 3,5 millioner tidsserier for : aksjer, indekser, 
aksjefond, makroøkonomiske tidsserier, renter, obligasjoner, råvarer med 
dagspriser og deres hovedindekser. Basen inneholder også en del bedrifts- 
og regnskapsinformasjon, men ikke komplette årsregnskap. Årsregnskap 
dekkes av Amadeus for Europa og Compustat for Nord-Amerika.  

• Lisens for Datastream kjøpes fra Thomson Reuters.  
• Grensesnitt for tilgang og nedlastning tilbys også av Thomson Reuters, 

blant annet gjennom Advance for Office Tearsheets (AFO). Dette er en 
plug-in for Excel, som da kan installeres hos de største brukerne i den 
vitenskapelige staben, samt på arbeidsstasjon i finanssonen i biblioteket.  

• Produktbeskrivelse fra Thomson Reuters for Datastream kan lastes ned 
her: http://extranet.datastream.com/data/ContentFactsheets/Index.htm. 
 

• Erfaringer: Denne databasen har vært godt benyttet av studenter i kurs 
som dekker tidsserie empirisk finans 

• Etter en viss trening og med hjelp av studentassistenter finner studentene 
frem i denne databasen og henter selv ut nødvendige data. 
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Råolje futures, ICE Brent 1- 15 posisjon kontinuerlige dataserier 
Pris i US dollar pr. fat med olje for levering innen 1,2,3 …..15 måneder 
Noen ganger liger pris for levering 15 måneder inn i fremtiden(Serie15) 
over levering i løpet av førstkommende måned(serie1), andre ganger 
under. Basis finansteori sier at fremtidspris er forventet spotpris 
korrigert for rente r, lagringskostnad L og «convenience yield» c,  
Future pris råvare ≥ Spot pris*exp((r+L-c)t), Stemmer det i virkeligheten? 
Med virkelige data kan studentene studere teoriens holdbarhet. 



CRSP 
• CRSP er en referansedatabase for forskning, som leveres av Center for 

Research in Security Prices, University of Chicago Booth School of 
Business. 

•  CRSP tar spesielt vare på oppløste selskaper slik at «survivorship-bias» 
kan reduseres. Andre databaser som markedsføres mot kommersielle 
aktører for analyse- og kredittvurderingsformål for eksisterende selskaper 
kutter som oftest bare ut de «døde» selskapene.  

• Det er meget vanskelig å få publisert i anerkjente amerikanske finans 
journaler uten at man har testet modellene på denne referansedatabasen. 

• Aktuelle datasett er CRSP 1925 US Stock Database, CRSP 1925 US Indices 
Database, Daily & Monthly CRSP US Treasury Database,  

• Full beskrivelse av aksje- og indeksdata kan lastes ned her:  
http://www.crsp.com/documentation/product/stkind/data_descriptions_
guide.pdf 

• Lisens må kjøpes fra Center for Research in Security Prices (CRSP), Chicago 
Booth. 
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Compustat 
• Basen inneholder flere datasett, og man kan kjøpe tilgang til alle eller 

pakker med datasett.  Hvilke data man kan få tilgang til beror på hvilken 
leveranseplattform (grensesnitt/verktøy/leverandør) man velger.  

• North America Fundamental and market data for active and inactive 
companies that trade on a U.S. or Canadian Exchange. Annual, quarterly 
and monthly data is from 1979. 

• Historical annual data from 1950 and quarterly restated North American 
data from 1962.Financial and market data for over 10,300 U.S. and 
Canadian companies are available, along with the data from over 7,600 
inactive companies that no longer file with the SEC due to a merger, 
liquidation, bankruptcy, etc.  

• Compustat Global (formerly Global Vantage) contains detailed information 
about companies, indices, and currencies from across the globe. In 
addition, it contains more than 9,000 industrial and financial services 
companies representing over 65 countries, market data including over 80 
local market indexes, and over 70 currencies.  
 



Hva er resultatene? 
• Databasene har gitt studentene selvtillit til å 

utføre egne vitenskapelige undersøkelser på høyt 
nivå 

• De kan innhente data på en profesjonell måte i 
databaser de vil få tilgang på i arbeidslivet 

• Studentene har samme tilgang på data som NHH, 
BI som motiverer til ekstra innsats 

• De får anvendt metodekunnskap på større 
databaser 

• Merkbar forbedring i kvalitet på 
semesteroppgaver og masteroppgaver 



Hvilken betydning får det for forskning 
ved HHIT? 

• Større interesse for ledige finansstillinger ved 
HHIT 

• Samarbeid med NTNU om PH.D kurs i empirisk 
analyse av råvaremarkeder  

• De ansatte ved finansgruppen har fått tilgang 
på konkurransedyktige databaser  

• Sannsynligvis vil det kombinert med 
nyansettelser innen finansområdet også gi 
flere publiseringer i fremtiden 


