امتحان تعین صالحیت استفاده از خدمات معامالت بر خط
 .1مدیرعامل فرا بورس در چه شرایطی معام له یا م عامالت اوراق ب هادار را حداکثر تا پا یان
ساعات اداری روز کاری برگزاری جلسه ی معاماتی باطل می نماید؟

الف .اعالم کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و
احراز آن توسط مدیر عامل فرابورس
ج .عدم رعایت سهیمه اعالم شده برای خرید یا
فروش اوراق بهادار بر اساس مقررات که موجب
ابطا کل خرید یا فروش کارگزار می شود.

ب .خطااای معااامالتی متاااار از اشاا ا
سامانه معامالت

د .همه موارد

 .2کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

ا لف.برای خر یدار حق ت قدم خر ید سهام
در بورس " گواهینامه نقل وانتقا حق
ت قدم" صادر خوا هد شد و م عامالت د ست
دوم بر مبنای گواهینامه مذکور انجام
میشود.

ب.دار نده حق ت قدم خر ید سهام در صورتی ه
ما یل به پذیره نوی سی سهام جد ید با شد ،با
تاد یه مب لغ پذیره نوی سی و طی کردن فرآی ند
آن ج هت ت بدیل حق ت قدم به سهم ا قدام می
نماید و کارگزار مربوطه و بورس در این خصوص
مسئولیتی نخواهند داشت

ج .دار نده گواهی حق ت قدم خر ید سهام
که ما یل به فروش حق ت قدم خود می
باشااد .در دوره پااذیره نویساای بااه
شرکتهای کارگزاری مراج عه و ن سبت به
ت م یل درخوا ست فروش و تحو یل گواهی
حق ت قدم خر ید سهام به کارگزاری
اقدام می نماید.

د .هیچ دام

 .3با ورود معامالت آنالین چه تغییری در بازارهای سهام صورت گرفته است؟
الف .تعداد معامالت به شدت رشد نموده است.
ج .سرمایه گذاران جد یدی وارد بازار سرمایه
شده اند.

ب .حجم معامالت افزایش یافته است
د .همه موارد

 .4در مورد شرکت های سرمایه گذاری کدام گزینه صحیح نیست؟
سهام آن ها در بورس در بر خی
ا لف .قی مت
مواقع باالتر از ارزش خالص دارایی های آنها
معامله می شود.

ً
ب .قی مت سهام آن ها در بورس دقی قا
م ساوی ارزش خالص دارا یی های آن ها
معامله می شود.

ج.قی مت سهام آن ها در بورس مع موالً پایین تر
از ارزش خالص دارا یی های آن ها معام له می
شود.

د .هیچ دام

 .5در بورس اوراق بهادار تهران چه اوراقی مورد معامله قرار نمی گیرد؟
الف .سهام شرکتهای سهامی عام
ج .حق ت قدم سهام شرکتهای سهامی
افزایش سرمایه داده اند

عام

که

.ب .سهام شرکتهای سهامی خاص
د .اوراق مشاااارکت و گاااواهی سااا رده
شرکتها

 .6ارزش اسمی هر سهم شرکتهای سهامی عام معموالً چند لایر است؟
الف 111.لایر

ب 1111 .لایر

ج 1 .لایر

د 11،111 .لایر

 .7کدام یک از سرمایه گذاری های زیر کمترین ریسک را دارا می باشد؟

امتحان تعین صالحیت استفاده از خدمات معامالت بر خط
الف .صندوق سرمایه گذاری مشترک
ج.

اوراق قرضه شرکتی

ب .اوراق قرضه دولتی
د .اوراق سهام پذیرفته شده در بورس

 .8قیمت گذاری هر واحد سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک به چه روشی صورت می
پذیرد؟
ا لف .بر مب نای م یزان عر ضه و تقا ضا و ح جم
معامالت واحدهای صندوق
ج .بر مب نای خالص ارزش روز دارا یی های
صندوق تق سیم بر ت عداد وا حد های صادر شده
در روز پذیره نویسی

بر مب نای خالص ارزش روز دارا یی
ب.
های صندوق تق سیم بر ت عداد وا حد صادر
شده
د .بر مبنای خالص ارزش روز دارایی های
صندوق تقسیم بر حداکثر تعداد واحد های
مجاز قابل ارائه توسط صندوق

 .9تحلیل بنیادی چیست؟
الف.تحل یل بن یادی به عوا مل تاایر گذار
اه
اته و با
از داشا
اا تمرکا
اه و تقاضا
ار عرضا
با
مطال عه صورتهای مالی می پردازد و سعی
دارد ارزش ذاتی شرکت را محاسبه نماید .
ج .بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد.

ب .بر نو سانات قی مت سهام در طی روز های م عامالتی
تمرکز دارد

د .همه موارد

.11کدامیک از وظایف مجمع عمومی فوق العاده است؟
الف .تغییر اساسنامه
ج .انحال

شرکت

ب .تغییر سرمایه شرکت
د .همه موارد

