آزمون آنالین

کد ملی:

نام و نام خانوادگی:

 ...........-1تعداد ورقه ی بهاداری است که درقالب یک سفارش ،وارد سامانه ی معامالت می شود.
الف)حجم سفارش ب)حجم نمایش

ج)حجم معامله

د)گردش حساب

-2کدامیک جزء مراحل انجام معامالت اوراق بهادار در بورس است؟
الف)پیش گشایش ب)مرحله گشایش ج)مرحله معامالت پایانی

د)همه موارد

 -3جهت مشاهده آخرین وضعیت دارایی سهام خود(پرتفو) به کدام سایت مراجعه می کنید؟
الف)درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه)(ddn
ب)سایت سجام
ج)سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
د)سایت کدال
........ -4سفارشی است که بدون تعیین قیمت وارد سامانه ی معامالتی می شود.
الف)سفارش با قیمت باز
ب)سفارش محدود
ج)سفارش باز -محدود
د)سفارش متوقف به محدود
-5درصورتی که دارندگان حق تقدم خرید سهام ،وجه پذیره نویسی را در مهلت تعیین شده به حساب بانکی ناشر واریز ننمایند،
حق تقدم آنها در حکم"" .......تلقی خواهد شد.
الف)حق تقدم استفاده شده

ب)حق تقدم استفاده نشده

ج)تبدیل حق تقدم به سهم

د)هیچکدام

 -6روشهای مختلف سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران عبارتند از:
الف)سرمایه گذاری مستقیم

ب)قرارداد سبدگردانی

ج)صندوق سرمایه گذاری مشترک

د)همه موارد
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-7کدامیک از موارد زیر بیانگر درجه نقد شوندگی سهم نیست؟
الف)تعداد خریداران

ب)نسبتp/e

ج)تعداد روزهای فعال نماد معامالتی

د)حجم معامالت روزانه

-8کدام عبارت در رابطه با عرضه اولیه سهام شرکتها صحیح نمی باشد؟
الف)عرضه اولیه بر اساس ساز و کار حراج انجام می شود.
ب)تمام سهام شرکت در روز عرضه اولیه برای فروش عرضه می شود.
ج)در روز عرضه اولیه محدودیت دامنه نوسان روزانه اعمال نمی گردد.
د)در پایان نشست معامالتی فروشنده بر اساس قیمت های پیشنهادی خریداران ،فیمت فروش خود را اعالم می کند.
-9شصفها نماد معامالتی کدام شرکت است؟
الف)پتروشیمی اصفهان

ب)پاالیش نفت اصفهان

ج)ذوب آهن اصفهان

د)سیمان اصفهان

-10منظور از بهترین عرضه و بهترین تقاضا به ترتیب کدام است؟
الف)باال ترین قیمت برای فروش و باالترین قیمت برای خرید
ب)باالترین قیمت برای فروش و پایین ترین قیمت برای خرید
ج)پایین ترین قیمت برای فروش و باالترین قیمت برای خرید
د)پایین ترین قیمت برای فروش و پایین ترین قیمت برای خرید
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