امتحان تعین صالحیت استفاده از خدمات معامالت بر خط
.1منظور از  EPSچیست؟
ب .میزان سود تقسیمی هر شرکت به
ازای هر سهم

الف .درآمد هر سهم است که از تقسیم سود
خالص شرکت پس از کسر مالیات ،بر تعداد
کل سهام شرکت ،محاسبه می شود.

د .از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک
سهم دست می آید.

ج .معیاری است که درآمد ساالنه یک سهم را
با قیمت بازار آن مقایسه می کند

 .2حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (قبل از گره معامالتی) به ترتیب
چه میزان است؟

ب .مثبت و منفی  - 5مثبت و منفی 5
د.مثبت و منفی  - 4مثبت و منفی 4

الف .مثبت و منفی - 3مثبت و منفی 4
ج .مثبت و منفی - 3مثبت و منفی 5

 .3سهام کدام یک از بیمه های زیر در بورس معامله نمی شود؟
الف .بیمه ایران

ب .بیمه آسیا

ج.بیمه البرز

د .بیمه دانا

 .4نماد معامالتی اوراق بهادار در بورس درچه موارد توسط بورس متوقف می شود:
الف.یک روز کاری قبل از برگزاری
مجامع عمومی صاحبان سهام بر اساس
اطالعیه دعوت به مجمع منتشره توسط
سازمان

ب.یک روز کاری قبل از برگزاری جلسه
هیئت مدیره ناشر پذیرفته شده جهت
تصمیم گیری در خصوص تغییر سرمایه بر
اساس اطالعیه منتشره توسط

ج .یک روز کاری قبل از سرسید پرداخت
سود علی الحساب اوراق بهادار در صورت
تقاضای ناشر پذیرفته شده

د .همه موارد

 .5کدامیک از گزینه های زیر جزء مزایای معامالت آنالین نمی باشد؟
الف.سرمایه گذار مطمئن است که سفارش او
دقیق در زمان مورد نظر وارد سامانه
معامالت می شود.

ب .نقل و انتقال وجه بدون مراجعه به
کارگزاری و بانک در کسری از ثانیه انجام
می شود.

ج.امکان مشاهده صورت حساب خود در هر
د .بروز اختالف احتمالی میان کارگزار و
لحظه
مشتری در خصوص زمان ورود سفارش
 .6سهام کدامیک از بانک های زیر در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد؟
الف .بانک ملت
ج .بانک کارآفرین

ب .بانک پارسیان
د .در همه موارد

 .7مزایای صندوق های سرمایه گذاری عبارتند از:
الف .وجود مدیریت حرفه ای
ج.

صرفه جویی در هزینه ها

ب .نقدشوندگی باال
د .همه موارد صحیح است

.8کدام گزینه از جمله آثار رشد و گسترش فعالیت بورس بر اقتصاد جامعه است؟
الف .افزایش رشد اقتصادی

ب .جذب سرمایه های کوچک به سمت تولید

ج .مشارکت مردم در اقتصاد

د .در همه موارد

 .9کدام گروه از شرکت ها از مزایا و معافیت های خاص مالیاتی برخوردارند؟
الف .شرکتهای تجاری
ج .شرکتهای که سهامشان در بورس پذیرفته
شده است

ب .شرکت سهامی خاص
د .شرکت سهامی خاص زیان ده

امتحان تعین صالحیت استفاده از خدمات معامالت بر خط

.11منافع سهامداران شرکت های بورسی شامل کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟
الف .سود ساالنه شرکت

ب .افزایش قیمت سهام

ج .پاداش هیئت مدیره

د .حق تقدم افزایش سرمایه

