آزمون معامالت آنالین

سواالت مربوط به دستورالعمل معامالت برخط

-1مسئولیت سفارشات درج شده در معامالت آنالین بر عهده چه کسی است ؟
الف -مشتری

ب-کارگزار

ج -کارمندکارگزاری

د-بورس

-2در معامالت آنالین چه هنگام وجه در حساب مشتری بلوکه میشود؟
الف-هنگام درج سفارش خرید

ب-هنگام انجام معامله

ج –هنگام درج سفارش فروش

د-هنگام تسویه وجه

-3در حال حاضر هر روز از چه زمانی امکان ورود سفارش به سیستم معامالت وجود دارد؟
الف-قبل از ساعت 12

ب-رأس ساعت  8:30صبح

ج 9-صبح تا پایان ساعت کار سیستم معامالتی

د-از ساعت  9صبح

-4ارزش اسمی هر سهم شرکت های سهامی عام چند ریال است؟
الف 100-ریال

ب 1000-ریال

ج 10-ریال

د 10000-ریال

-5در صورتیکه مشتری نوع اعتبار درخواست خرید خود را در معامالت آنالین"معتبر تا لغو" انتخاب نماید و در حین ساعت
بازار ،نماد به هر دلیل متوقف شود:
الف -درخواست خرید در صف پس از پایان ساعات معامالت بصورت خودکار از سیستم حذف شده و وجه آن مجددا به حساب
مشتری بازمیگردد.
ب-درخواست خرید درصف در همان لحظه متوقف شدن نماد ،از سیستم حذف شده و وجه آن به حساب مشتری بازمیگردد.
ج -درخواست خرید در صف،تا زمان بازگشایی نماد در سیستم باقی مانده و وجه آن در حساب بلوکه میشود.
د-درخواست خرید در صف،در سیستم باقی می ماند ولی وجه آن به حساب مشتری باز میگردد.
 -6سامانه مرجع جهت دریافت اطالعات و صورت های مالی شرکت ها کدام است ؟
الفcodal.ir -
بseo.ir -
جtsetmc.ir -
د-هیچکدام

 -7در صورت عدم استفاده مشتری به مدت  ...روز متوالی از حساب کاربری خود ،کارگزار دسترسی مشتری را غیرفعال
مینماید.
الف 60-روز

ب 30-روز

ج 90-روز

د -هیچ کدام

-8منظور از بهترین عرضه چیست؟
الف-پایین ترین قیمتی که برای فروش یک سهم در سیستم معامالت وارد شده است.
ب-قیمتی که در آن بیشترین سفارشات درج شده است .
ج-باالترین قیمتی که برای فروش یک سهم در سیستم معامالت وارد شده است .
د-قیمتی که در آن بیشترین معامله صورت گرفته است.
-9دامنه نوسان روزانه قیمت سهام در بورس چند درصد است ؟
الف+-%8-

ب+-%5-

ج+-3.5-

د-+%4-

-10تسویه وجه معامالت سهام چند روز بعد از معامله صورت میگیرد؟
الف) T+5( -

ب-دو روز کاری بعد از انجام معامله

ج -روز بعد از انجام معامله

د)T+4( -

-11اولویت قیمت سفارشات خرید بر چه اساسی است؟
الف +%4-قیمت مبنا

ب-سفارش با پایین ترین قیمت

ج - %4-قیمت مبنا

د-سفارش با باالترین قیمت

-12در صورت مساوی بودن قیمت های چند سفارش ،چه سفارشی در اولویت قرار میگیرد؟
الف-سفارش دو طرفه
ب-سفارشی که زودتر وارد سیستم معامالت شده
ج-سفارش با قیمت باز
د-سفارشی که حجمش بیشتر است

-13کارگزار ناظر کیست؟
الف-کارگزاری که دارایی سهامدار زیر نظر اوست و فقط اوست که از امکان فروش برخوردار است.
ب-کارگزاری است که سهامدار برای اولین بار از طریق آن اقدام به خرید سهام نموده است.
ج-کارگزاری که سهامدار می تواند تعداد سهم های خود را در آن افزایش دهد.
د-همه موارد
 .................. -14تعداد اوراق بهادار از یک نوع است که هر روز باید مورد داد و ستد قرار گیرد تا کل درصد تغییر آن روز ،در
تعیین قیمت روز بعد مالک باشد.
الف-واحد پایه معامالتی متعارف

ب-حجم مبنا

ج-واحد پایه معامالتی نامتعارف

د-محدودیت حجمی

-15نسبت  p/eبه چه معناست؟
الف-قیمت هر سهم به سود تقسیمی هر سهم

ب -قیمت هر سهم به تعداد هر سهم

ج-قیمت هر سهم به سود هر سهم

د-هیچ کدام

امضاء و اثرانگشت مشتری

نتیجه آزمون :تعداد جواب صحیح :

امضاء و مهرکارگزار

تعداد جواب نادرست :

قبول

مردود

