آزمون جهت احراز شرایط افراد برای دسترسی به سامانه معامالت بر خط سازمان بورس و اوراق بهادار
آزمون شماره :1
 -1منظور از  EPSچیست ؟
الف( درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات ،بر تعداد کل سهام شرکت ،محاسبه میشود.
ب( میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم
ج( معیاری است که درآمد ساالنه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه میکند.
د( از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست میآید.
 – 2کدامیک از گزینههای زیر در مورد مرورگر ( )Browserصحیح است؟
الف( مرورگر نرمافزاری است که توانایی نشان دادن محتویات صفحات وب را دارد.
ب( بدون این نرم افزار عمالً استفاده از اطالعات موجود در شبکه اینترنت امکانپذیر نیست.
ج(  Mozilla Firefox ،Internet Explorerاز جمله معروفترین مرورگرهای حال حاضر در دنیای اینترنت هستند.
د( همه موارد
 – 3حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (قبل از گره معامالتی) به ترتیب چه میزان است؟
الف( مثبت و منفی  3ــ مثبت و منفی 4
ب( مثبت و منفی  5ــ مثبت و منفی 5
ج( مثبت و منفی  3ــ مثبت و منفی 5
د( مثبت و منفی  4ــ مثبت و منفی 4
 – 4نماد معامالتی «سفارود» نماد کدامیک از شرکتهای بورسی زیر است؟
الف( سیمان فارس
ب( سیمان فارس و خوزستان
ج( کارخانه فارسیت درود
د( سیمان درود
 – 5نماد معامالتی «خاور» نماد کدامیک از شرکتهای بورسی زیر است؟
الف( زامیاد
ب( سایپا دیزل
ج( ایران خودرو دیزل
د( صنعتی نیرو محرکه
 – 6با ورود معامالت آنالین چه تغییری در بازارهای سهام صورت گرفته است؟
الف( تعداد معامالت به شدت رشد نموده است.
ب( حجم معامالت افزایش یافته است.
ج( سرمایهگذاران جدیدی وارد بازار سرمایه شدهاند.
د( همه موارد.

 – 7سهام کدامیک از بیمههای زیر در بورس معامله نمیشود؟
الف( بیمه ایران
ب( بیمه آسیا
ج( بیمه البرز
د( بیمه دانا
 – 8کدامیک از شرکت های بورسی زیر از تولیدکنندگان اتوبوس و کامیون هستند؟
الف( مهرکام پارس
ب( نیروی محرکه
ج( ایران خودرو دیزل
د( کمباینسازی ایران
 – 9مدیرعامل فرابورس در چه شرایطی معامله یا معامالت اوراق بهادار را حداکثر تا پایان ساعات اداری روز کاری برگزاری جلسهی معامالتی باطل
مینماید؟
الف( اعالم کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیرعامل فرابورس
ب( خطای معامالتی متأثر از اشکال سامانه معامالت
ج( عدم رعایت سهمیه اعالم شده برای خرید یا فروش اوراق بهادار براساس مقررات که موجب ابطال کل خرید یا فروش کارگزار میشود.
د( همه موارد
 – 10کدامیک از موارد زیر نادرست است؟
الف( برای خریدار حقتقدم خرید سهام در بورس« ،گواهینامه نقل و انتقال حقتقدم» صادر خواهد شد و معامالت دست دوم بر مبنای گواهینامه مذکور
انجام میشود.
ب( دارنده حقتقدم خرید سهام در صورتیکه مایل به پذیرهنویسی سهام جدید باشد ،با تأدیه مبلغ پذیرهنویسی و طی کردن فرآیند آن جهت تبدیل
حقتقدم به سهم اقدام مینماید و کارگزار مربوطه و بورس در این خصوص مسئولیتی نخواهند داشت.
ج( دارنده گواهی حقتقدم خرید سهام که مایل به فروش حقتقدم خود میباشد ،در دوره پذیرهنویسی به شرکتهای کارگزاری مراجعه و نسبت به
تکمیل درخواست فروش و تحویل گواهی حقتقدم خرید سهام به کارگزاری ،اقدام مینماید.
د( هیچ کدام

