کد فرم :
شماره سریال ............................................. :
تاریخ ............................................................ :

آزمون معامالت برخط

رشکت کارزگاری سینا (سهامی خاص)

.......................................................................
 -1کارگزار ناظر کیست؟
کارگزاری است که سهامداران میتوانند دارایی سهام خود تحت نظر آن کارگزار را صرفاً از طریق همان کارگزار به فروش برسانند.
کارگزاری میباشد که سهامدار از طریق آن شرکت اقدام به خرید سهام نموده است.
کارگزاری میباشد که سهامدار میتواند تعداد سهامهای خود را در آن افزایش دهد.
همه موارد
 -2مسئولیت سفارشات درج شده در معامالت آنالین بر عهده چه کسی است؟
بورس

کارگزار

مشتری

کارمند کارگزاری

 -3معامالت اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام میگیرد؟
 8:30تا 11:50

 8:50تا 12:00

 9:00تا 12:30

 -4در معامالت آنالین چه هنگام وجه در حساب مشتری بلوکه می شود؟
هنگام درج سفارش خرید
هنگام درج سفارش فروش

هنگام تسویه وجه

 -5منظور از سفارش محدود چیست؟
قیمت در محدوده نوسان

باالترین قیمت

بهترین قیمت

 8:30تا 12:00
هنگام انجام معامله
قیمت تعیین شده

 -6تسویه معامالت در چند روز بعد از انجام معامله صورت می گیرد؟
 2روز کاری

 3روز

 4روز

 4روز کاری

 -7تعریف حجم مبنا چیست؟
حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معامالت در آن روز رسمیت پیدا کند.
حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد.
تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند.
تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله گردیده است.
 -8تسویه معامالت توسط چه مرجعی انجام می پذیرد؟
سازمان بورس اوراق بهادار تهران
شرکت بورس اوراق بهادار تهران
شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران
 -9اولویت انجام معامالت به چه صورتی میباشد؟
قیمت سپس زمان ورود سفارش

زمان سپس قیمت ورود سفارش

قیمت سفارش

زمان سفارش

 -10نماد معامالتی «پتروشیمی شازند» نماد کدامیک از شرکتهای بورسی زیر است؟
شتران

شاراک

شرانل

شپاس

نام و نام خانوادگی تأیید کننده .......................... :
امضاء ،مهر و اثر انگشت مشتری /نماینده :
نتیجه آزمون :

تاریخ و امضاء :

صفحه  1از1

قبول

مردود

