نام و نام خانوادگي................................................... :

EPS .١چيست؟
الف  .درآمد هر سهم است كه از تقسيم سود خالص شركت پس از كسر ماليات,بر تعداد كل سهام محاسبه مي شود
ب  .ميزان سود تقسيمي هر شرك به ازاي هر سهم
ج  .معياري است كه درآم ساﻻنه يك سهم را با قيمت بازار آن مقايسه مي كند
د  .از تقسيم قيمت بازار به درآمد يك سهم دست مي آيد

 DPS .٢چيست؟
الف  .بخشي از سود هر سهم شركت است كه بين سهامداران تقسيم مي شود
ب .مقدار سودي است كه از تقسيم سود خالص بر تعداد سهام منتشره شركت) سهام عادي (به دست مي آيد
ج .بيانگر پيش بيني تقسيم سود درآينده
د .بخشي ازقيمت هرسهم شركت است كه بين سهامداران تقسيم مي شود

 .٣مسئوليت سفارشات درج شده در معامﻼت بر عهده چه كسي است؟
الف.كارگزار

ج .مشتري

ب .بورس

د .كارمند كارگزاري

.٤كارمزد معامﻼت در بورس به چه ترتيب است؟
الف .خريد حدودا نيم درصد و فروش حدودا يك درصد و مجموع خريد و فروش حدودا يك و نيم درصد
ب .خريد حدودا يك درصد و فروش حدودا نيم درصد و مجموع خريد و فروش حدودا يك و نيم درصد
ج .خريد حدودا نيم درصد و فروش حدودا نيم درصد و مجموع خريد و فروش حدودا يك درصد
د .خريد حدودا يك درصد و فروش حدودا يك درصد و مج موع خريد و فروش حدودا دو درصد

 .٥نماد معامﻼتي كداميك از شركت هاي بورسي زير است؟ پتروشيمي شازند
الف .شاراك

ب .شتران

ج .شرانل

د .شپاس

.٦دريافت وجه حاصل از فروش چند روز كاري پس از فروش امكان پذير است؟
الف .سه روز كاري

ب .سه روز

ج .دو روز كاري

د .دو روز

.٧ساعت شروع عرضه هاي اوليه به روش ثبت سفارش به چه ترتيب است؟
الف .ساعت  ١٠الي ١٢

ب .ساعت  ١٠الي ١٢:٣٠

.٨كداميك از وظايف مجمع عمومي فوق العاده است ؟

ج .ساعت  ٨:٣٠الي ١٢:٣٠

د .از طريق پيغام هاي ناظر در هر عرضه اطﻼع رساني مي شود

الف .تغيير اساسنامه

ب .تغيير در سرمايه شركت

د .همه موارد

ج .انحﻼل شركت

.٩سفارشات وارد شده به سامانه معامﻼت حداقل بايد حاوي كدام يك از موارد ذيل باشند؟
الف .نماد معامﻼتي ،نوع سفارش ،كد معامﻼتي

ب .تعيين خريد يا فروش  ،حجم سفارش

ج .شرايط قيمتي ،اعتبار زماني سفارش

د .همه موارد

.١٠كارگزار ناظر كيست ؟
الف  .كارگزاري است كه سهامداران مي توانند دارايي سهام خود تحت نﻈر آن كارگزار را صرفاً از طريق همان كارگزار به فروش برسانند.
ب .كارگزاري مي باشد كه سهامدار از طريق آن شركت اقدام به خريد سهام نموده است.
ج  .كارگزاري مي باشد كه سهامدار مي تواند تعداد سهام هاي خود را درآن افزايش دهد.
د .همه موارد

.١١جامع ترين و بهترين گزينه صحيح كدام است ؟
الف  .قيمت سهام دربازار براساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود.

ب .قيمت سهام دربازار توسط خريدار تعيين مي شود.

ج.قيمت سهام در بازار توسط فروشنده تعيين مي شود.

د .قيمت سهام در بازار توسط خريدار تعيين مي شود

.١٢در صورت عدم واريز وجه حق تقدم خريد سهام در مهﻠت معين به حساب بانكي ناشر:
الف  .حق تقدم در حكم حق تقدم استفاده نشده تﻠقي مي گردد
ب  .ناشر تعداد حق تقدم استفاده نشده را به شركت سپرده گذاري اعﻼم مي كند
ج .حق تقدم استفاده نشده انتقال مي يابد و ناشر موظف است تﻼش خود را جهت فروش آنها با بهترين قيمت ممكن انجام دهد
د .هر سه مورد صحيح مي باشد.

 .١٣سفارشي كه اعتبار آن در پايان روز معامﻼتي به اتمام ميرسد و به صورت خودكار از سامانه معامﻼت حذف مي شود چه نام دارد؟
الف  .معتبر تا روز

ب  .معتبر تا لغو

ج  .معتبر تا تاريخ

د.اجراي فوري و حذف

 .١٤منﻈور از سفارش محدود چيست؟
الف .قيمت در محدوده نوسان

ب  .بهتين قيمت

ج .باﻻترين قيمت

د.قيمت تعيين شده

تعداد غﻠط  ....از ٣تا
امضاي متقاضي :مهر و امضاي دريافت كننده

