امتحان تعین صالحیت استفاده از خدمات معامالت بر خط
.1مزیت معامالت بر خط ( )Online tradingنسبت به معامالت سنتی خرید و فروش در چیست؟

الف .همه عملیات مورد نیاز برای
انجام یک معامله به صورت دستی کنترل
و انجام می شود.
ج .همه عملیات مورد نیاز برای انجام
یک معامله به صورت مکانیزه و در کسری
از ثانیه انجام می شود.

ب .همه عملیات مورد نیاز براي انجام
یک معامله با یک یا چند واسطه و با
دخالت نیروی انسانی انجام می شود.
د .الف و ب صحیح است.

.2معامالت بر خط یا  Online Tradingچیست؟
الف .ارسال سفارش های خرید و فروش به
کارگزار جهت ورود به سامانه معامالت
از طریق اینترنت
ج .دسترسی سریع و آسان سرمایه گذاران
به سامانه معامالت بازارهاي اوراق
بهادار بدون واسطه انساني وبطور
اتوماتیك ازطریق اینترنت

ب .مشاهده صورت حساب و سبد سرمایه
گذاری از طریق اینترنت
د .الف و ب صحیح است.

.3در صندوق های سرمایگذاری مشترک کدام یک از تضامین زیر معموالً در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد؟

الف.

عدم زیان

ج .نقدشوندگی به ارزش اسمی

ج .نقد شوندگی به قیمت روز
د .سودآوری فراتر از شاخص

 .4عدم اظهار نظر حسابرس قانونی شرکت بر روی صورتهای مالی آن چه مفهومی دارد؟
الف.ورشکستگی شرکت
ج .وجود ابهام قابل نوجه در صورتهای
مالی

ب .سودآور بودن شرکت
د .وضعیت طبیعی شرکت

 .5بازار ثانویه عبارت است از:
ً حق تقدم
الف .بازاری که در آن صرفا
سهام شرکت های ناشی از افزایش سرمایه
معامله می گردد.
ج .بازاري كه درآن سهام شركتهاي بورس
پس ازعرضه اولیه مورد معامله قرار مي
گیرد

ب .بازاری که در آن شرکت ها برای
اولین بار سهام خود را می فروشند
د .الف و ب صحیح است.

.6معامالت آتی سهام دارای کدام یک از مزیتهای زیر است؟
الف.ریسک سرمایه گذاری کمتر
ج .امکان فروش سهامی که هنوز در مالکیت
سرمایه گذار قرار ندارد

.7تحلیل تکنیکال چیست؟

ب .عدم نیاز به کارگزار
د .همه موارد

امتحان تعین صالحیت استفاده از خدمات معامالت بر خط

الف .به مطال عه ساختار مالی شرکتها می
پردازد

ب .تکن یک های مخت لف تحل یل یک سهم را با
یکدیگر مقایسه می کند

ج .مطال عه رف تار بازار با ا ستفاده از
نمودار ها و با هدف پیش بینی آینده روند
قیمت ها می باشد.

د .برر سی تکن یک های مالی رف تاری را ان جام
می دهد

.8انواع عرضه در فرابورس کدام موارد را شامل می شود؟
الف .عرضه یکجای اوراق بهادار

ب .عرضه خرد اوراق بهادار

ج .پذیره نویسی اوراق بهادار

د .همه موارد

 .9مفهوم  DPSچیست؟
الف.بخشی از سود هر سهم شرکت است که
تقسیم می
بین سهامداران
شود.

ب.بخشی از سود پیش بینی شده هر سهم شرکت است

ج.بیانگر پیش بینی تقسیم سود در آینده

د.بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین
سهامداران
تقسیم می شود.

.01نهادهای مالی شامل کدام یک از موارد ذیل می گردد؟
الف .کارگزاران /معامله گران
ج صندوق های سرمایه گذاری  ،شرکت های
سرمایه گذاری

ب .مشاوران سرمایهی گذاری ،شرکت تامین
سرمایه
د .همه موارد

