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יפו-המכללההאקדמיתת"א

 6280.86012 :תאריך

 'במועד  - שוק ההון בישראל בחינה בקורס:

 שם המרצה: אבי קאופמן

 שם המחלקה: כלכלה

 ה וחצימשך הבחינה: שע

 חומר עזר: מחשבון

בחינה חסויה 

מבחןמסכם–שוקההוןבישראל

הוראותכלליות:

 אמריקאיות יש לסמן בדף התשובות המצורף ולצרפו למחברת הבחינה בסוף המבחן8תשובות לשאלות ה 18

 ולציין את מס' השאלה,פתוחות יש לענות בחוברת הבחינה בלבד תשובות לשאלות ה 68

 שורות( 2 -)מס' שורות מקסימאלי לתשובה  

 :1שאלה 

 מצוי של בית השקעות בישראל ? למה דומה מבנה זה ?תאר מבנה 

 :2שאלה 

, ברמת אביב. הם גרים בשכירות , שכיר במשרד עו"ד04, בן ניריתבעלה של . 9בני  לתאומים, נשואה ואמא 04היא בת  נירית

 04,444ברוטו לחודש + בונוסים, ובעלה משתכר כ ₪  4444משתכרת ו נירית עובדת משרד אםלשכירות. ₪  8444ומשלמים 

 והם הגיעו אליך לניהול התיק הפיננסי שלהם.₪  1,144,444ברוטו לחודש. לשניהם יש ביטוחי מנהלים. לזוג יש ₪ 

 נתח/י את מצב הזוג ובנה/י עבורם תיק השקעות הולם.

 :3שאלה 

 בשנה. 0עם סטיית תקן עם סטיית תקן  18%קרן אחת עשתה 
 בשנה. 3עם סטיית תקן  14%קרן שנייה עשתה 

 בשנה. לפי מדד שארפ באיזה קרן נעדיף להשקיע ולמה. 0.4%תשואת מק"מ הינה 

 :4שאלה 

 זו בשנה ירד הדקס בעוד 3% ב עלתה, שלמה שנה במשך בגרמניה דקס מדד אחר שעקבה ישראלית סל שתעודת יתכן כיצד

10%? 
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 מבין האפשרויות הבאות:בחר את הטבלה הנכונה   :5שאלה 

 סלקרן    תעודת סל     

  .א

 
 
 

 ב.
 
 
 
 
 ג.
 
 
 
 

 ד.
 
 
 
 

 מה ניתן לומר על תעודות סל וקרנות סל? :6שאלה 

 שתיהן מתחקות אחר מדד המניות .א

 של הדיבידנדאו מלא תנת החזר מלא של הדיבידנד ותעודת סל נותנת החזר חלקי וקרן סל נ .ב

 ל ניתן להשקיע באופן קבוע דרך הוראת קבע ובתעודת סל לא ניתןסבקרן  .ג

 כל התשובות נכונות .ד
 

 :7 שאלה

 לפי שיטת השקעות הערך, כפי שלמדנו בכיתה8 השקעה לאורך זמן נכונה ליישום ב:

 סחורות )זהב, נפט, סויה(8 8א

 מט"ח )יורו, דולר, ין, סל מטבעות(8 8ב

 מניות )חברות ציבוריות ופרטיות(8 8ג

 תשובות א +ג נכונות 8ד

 
 ?מחלקת שהחברה דיבידנדים לקבל מנת על לעשות עליי מה  :8שאלה 

 מניותיה. כל את לקנות .א

 .com  ביום במנייה החזיקל .ב

 .האקס יום אחרי מניות לקנות .ג

 ממניותיה 4% לפחות קניית י"ע בחברה שליטה בעל להיות .ד

 

 

 

 החזר מלא תלוי בסוג התעודה דיבידנד
 אפשרי אפשרי הוראת קבע

 ברמה יומית פעם ביום כל רגע כמו כל נייר ערך )מניה( רותיסח

 החזר מלא תלוי בסוג התעודה דיבידנד
 אפשרי לא אפשרי הוראת קבע

 ביום פעמייםברמה יומית  )מניה(כל רגע כמו כל נייר ערך  רותיסח

 החזר מלא החזר מלא דיבידנד
 אפשרי אפשרי הוראת קבע

 ברמה יומית פעם ביום כל רגע כמו כל נייר ערך )מניה( רותיסח

 החזר מלא החזר מלא דיבידנד
 אפשרי לא אפשרי הוראת קבע

 ם ביוםמיפע ברמה יומית כל רגע כמו כל נייר ערך )מניה( רותיסח
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 ?הרצף בשלב למסחר המינימלי הסכום מהו :9שאלה 

 ₪ 0444 .א

 ₪ 0444 .ב

 ₪ 4444 .ג

 מינימלי סכום אין .ד

 

 לבורסה )הפיכתה לציבורית(: מהן הסיבות לכדאיות הנפקת חברה פרטית :11שאלה 

 ע"מ לגייס כסף מהציבור. .א

 כדי לזכות ביוקרה מהציבור. .ב

 כדי ליצור נזילות של הכספים. .ג

 כל התשובות נכונות. .ד

 מה מהבאים אינו יתרון של קרן נאמנות? :11שאלה 

 שיקוף של נטיות הציבור .א

 עמלות ביצוע נמוכות .ב

 ניהול מקצועי .ג

 פיזור רחב .ד

 הרווח:מהו מכפיל  :12שאלה 

 היחס בין מחיר המניה בשוק לרווח הנקי של המניה. .א

 היחס בין שווי השוק של החברה למספר המניות שלה. .ב

 .יות החברה לשווי השוק של החברהניחס בין מספר מה .ג

 היחס בין מחיר המניה בשוק לשווי החברה. .ד

 

 לפי שיטת השקעות הערך: :13שאלה 

 כדאי למכור –במידה והערך הפנימי גדול משווי השוק  .א

 כדאי לקנות –במידה והערך הפנימי קטן משווי השוק  .ב

 כדאי למכור –במידה והערך הפנימי קטן משווי השוק  .ג

 אף תשובה אינה נכונה .ד

 

 ביחס למדד הבסיס. %8של  %04נרשמה תנודה חדה במדד ת"א  10:34במהלך יום המסחר בשעה  : 14שאלה מס' 

 כיצד תפעל מערכת הרצף?

 תנודת השער המרבית בשלב המסחר הרציף היא בלתי מוגבלתמאחר ו המערכת לא תגיב .א

 דק' הפסקת מסחר קצובה. 04המסחר יופסק ל  .ב

 המסחר יופסק עד תום יום המסחר. .ג

 פרק הזמן להפסקה יקבע ע"י מנכ"ל הבורסה. .ד
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 מהי קרן חייבת? :15מס'  שאלה

 קרן נאמנות אשר חייבת בתשואה קבועה למשקיע. .א

 שנים חייבת פיצוי למשקיעים. 3בתשואה שלילית למשך  קרן נאמנות אשר נמצאת .ב

 קרן נאמנות אשר משלמת בעצמה את המס על רווחי ההון. .ג

 קרן נאמנות אשר מחייבת את המשקיעים בתשלום המס על רווחי ההון. .ד

 

 מט"ח? %04 –מניות ו  %04כיצד תקרא קרן המורכבת מ  :16שאלה 

 0Cא.

 3Bב. 

 0Cג. 

 0Bד. 

 

 פירוש קרן חייבת +קרן סגורה:מה  :17שאלה 

 הלקוח משלם את המס. –בקרן משלמת את המס, קרן פטורה  –קרן חייבת  .א

 הקרן משלמת את המס. –הלקוח משלם את המס, קרן פטורה  –קרן חייבת  .ב

 הלקוח משלם את המס. –הלקוח משלם את המס, קרן פטורה  –קרן חייבת  .ג

 הקרן משלמת את המס. –הקרן משלמת את המס, קרן פטורה  –קרן חייבת  .ד

 

 מתי נפתח המסחר בפועל בבורסה בישראל, כלומר, מתי ניתן לבצע עסקאות בפועל? :18שאלה 

 14:44 .א

 49:14 .ב

 48:34 .ג

 49:04 .ד

 

 ?בסיס שער מהו  :19שאלה 

 הנוכחי היום של הנעילה שער .א

 הקודם היום של הנעילה שער .ב

 הנוכחי היום של הפתיחה שער .ג

 הקודם היום של הפתיחה שער .ד

 

 איזה מהמשפטים הבאים נכון: :21שאלה 

 קרן פטורה היא קרן שהמדינה רוצה לעודד השקעה בה ולכן פוטרת בית ההשקעות והמשקיע מתשלום מס. .א

 כל קרן מחויבת לפעול בטווח למה שמופיע בתשקיף שלה. .ב

 י חוק להעביר ישירות למשקיע דיבידנד שחולק."קרנות הנאמנות מחויבות עפ .ג

 המשפטים הנ"ל אינם נכונים.כל  .ד
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בעת חישוב שער הפתיחה במצב טרום פתיחה הושג מחזור מקסימלי של השערים הבאים:  :21שאלה מס'  

 שער הפתיחה שייקבע לתחילת המסחר הוא: .044 –שער הבסיס הוא  .044,004,004,004

 034 .א

 004 .ב

 044 .ג

 004  .ד

 

 ?ROAD SHOW מהו :22שאלה מס'  

 טכני לניתוח שיטה .א

 בתשתיות המתמחה נאמנות קרן .ב

  אופציות עם ר'סטרקצ של הצגה .ג

 החיתום מתהליך חלק .ד

 

 מהי עמלת הפצה בקרנות נאמנות ? : 23שאלה מס' 

 .עמלה, אותה משלם מנהל הקרן לגוף המפיץ את יחידות הקרן שלו א.

 ב. עמלה אותו גובה הבנק מהלקוח עבור קניית קרן נאמנות 

 הבנק לבתי ההשקעות בגין ניהול הקרנות. ג. עמלה המשלם אותה

 ד. עמלה אותו משלם הלקוח לקרן הנאמנות.

 

 איזה נתון לא חייב להיכלל בעת פרסום קרן נאמנות: : 24שאלה מס' 

 פרופיל החשיפה של הקרן. .א

 שם מנהל הקרן .ב

 מידת הקורלציה של הקרן עם תיק השוק. .ג

 שיעור השכר השנתי של מנהל הקרן .ד

 

 בהצלחה!!!
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יפו-המכללההאקדמיתת"א

 שם המחלקה: כלכלה

 מועד ב' - שוק ההון בישראל בחינה בקורס:

 שם המרצה: אבי קאופמן

 6280.86012: תאריך

 משך הבחינה: שעה וחצי

 חומר עזר: מחשבון

בחינה חסויה

מבחןמסכם–שוקההוןבישראל

המבחן.ישלצרףאתדףהתשובותלמחברתהבחינהבסיום



     מס' שאלה

 ד ג ב א 5

 ד ג ב א 6

 ד ג ב א 7

 ד ג ב א 8

 ד ג ב א 9

 ד ג ב א 11

 ד ג ב א 11

 ד ג ב א 12

 ד ג ב א 13

 ד ג ב א 14

 ד ג ב א 15

 ד ג ב א 16

 ד ג ב א 17

 ד ג ב א 18

 ד ג ב א 19

 ד ג ב א 21

 ד ג ב א 21

 ד ג ב א 22

 ד ג ב א 23

 ד ג ב א 24

 

 מס'נבחן:

 


