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יפו-המכללההאקדמיתת"א
 03.30.3310 :תאריך

 'אמועד  - שוק ההון בישראל בחינה בקורס:
 שם המרצה: אבי קאופמן

 שם המחלקה: כלכלה
 ה וחצימשך הבחינה: שע

 חומר עזר: מחשבון
בחינה חסויה 

'טורא–מבחןמסכם–שוקההוןבישראל

הוראותכלליות:

 אמריקאיות יש לסמן בדף התשובות המצורף ולצרפו למחברת הבחינה בסוף המבחן.תשובות לשאלות ה .1

 ולציין את מס' השאלה,פתוחות יש לענות בחוברת הבחינה בלבד תשובות לשאלות ה .3

 שורות( 6 -)מס' שורות מקסימאלי לתשובה  

 

 נקודות( 08שאלות פתוחות )ניתן לצבור עד  -' אחלק 
 

 :1שאלה  

 מהו שער בסיס?

 שער הנעילה של היום הנוכחי .א

 שער הנעילה של היום הקודם .ב

 שער הפתיחה של היום הנוכחי .ג

 שער הפתיחה של היום הקודם .ד

 

 :2שאלה 

 מהי קרן חייבת?

 קרן נאמנות אשר חייבת בתשואה קבועה למשקיע. .א

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

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

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

 

 :3שאלה 

 מהי "עשיית שוק" בתעודות הסל?

 שיווק מסיבי של תעודות הסל על מנת להעלות את ערך המדד. .א

 עודות הסל על מנת לבצע רווח מהיר במכירתן.תשל  קנייה .ב

 מושג הבא לתאר את התנהגותם הלא חוקית של חברות השקעה שונות העלאת ערך המדד. .ג

 .SPOTהתחייבות של חברות ההשקעה לקנייה או מכירה של תעודות הסל במרחק קטן מערך ה .ד
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 :4שאלה 

  .א

 
 
 

 ב.
 
 
 
 ג.
 
 
 
 

 ד.
 

 

 

 :5שאלה 

 היא: C3קרן המקבלת את הדירוג 

 מט"ח 09%מניות ו  09%עד  .א

 מט"ח 09%מניות ו  09%עד  .ב

 מט"ח 09%מניות ו  39%עד  .ג

 מט"ח 09%מניות ו  09%עד  .ד

 

 :6שאלה 

 בבורסה בת"א נסחרת מניה של חברת "מסטיק". 

 

 

 

 

 

 

 

 ". 1388יחידות עם לימיט  158לספר הפקודות הוזרמה הוראה נוספת "רכישת 

 הטענה הנכונה ביותר?מהי 

 0399א.    ההוראה תתבצע במלואה בשער 

 0399והחלק הנותר יירשם בספר הפקודות עם לימיט   0399ב.    ההוראה תתבצע חלקית בשער 

  0909והחלק הנותר יירשם בספר הפקודות עם לימיט  0909ג.    ההוראה תתבצע חלקית בשער 

 0399קית בשער וחל 0909ד.    ההוראה תתבצע חלקית בשער 

 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  כל רגע כמו כל נייר ערך )מניה( 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 ביוםמיברמה יומית פע כל רגע כמו כל נייר ערך )מניה( רותיסח
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 :7שאלה 

 עבור מניה של חברת "מסטיק" אשר נסחרת בבורסה בת"א הוזרמו ההוראות הבאות בשלב "טרום הפתיחה":

 ההוראות מכירה:                                          ההוראות רכישה:

 658יחידות בשער  4888                618יחידות בשער  488
 638יחידות בשער  2788                688יחידות בשער  088

 508יחידות בשער  188              578יחידות בשער  1458
 688יחידות בשער  688              508יחידות בשער  1288
 618יחידות בשער  2188

 
 

 . איזה שער פתיחה אמור להיקבע באותו יום? 508שער הבסיס באותו יום הוא 

 009א.    

 099ב.    

 009ג.    

 039ד.    

 

 :0שאלה 

 על סמך נתוני שאלה הקודמת, איזו הוראה נוספת תבוצע במלואה בהכרח ב"שלב הפתיחה"?

 099יחידות בשער  099א.    הוראה לרכישת 

 099יחידות בשער  099ב.    הוראה לרכישת 

 099יחידות בשער  099ג.    הוראה למכירת 

 009בשער  יחידות 099ד.    הוראה למכירת 

 

 :0שאלה 

 מה מאפיין את שיטת השקעות הערך?

 השקעה שמתבססת על בסיס ארוך טווח. .א

 השקעה שמתבססת על בסיס קצר טווח. .ב

 השקעה שמתבססת על ערך המניה. .ג

 אף תשובה אינה נכונה. .ד

 

 : 18שאלה מס' 

 סמן את המשפט שאינו נכון:

 תבוטל –היא פקודה מיועדת לשלב הפתיחה בלבד ואחר כך במידה ואינה מבוצעת   LMOפקודת  .א

 למניה משער הבסיס. 09% מוגבלת בגובה התנודה המירבי  MKTפקודת  .ב

 היא פקודה המיועדת לשלב הרציף בלבד.  LMTפקודת  .ג

 כל התשובות אינן נכונות. .ד
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 :11מס'  שאלה
 

 הסיכון שלהן מהמסוכן ביותר לפחות מסוכן :דרג את ההשקעות הבאות ע"פ רמת 
 

 חברות לא מדורג , מניות מדד יתר. אג"ח, 90ממשלתי, נגזרים, מניות מדד  אג"חח חברות מדורג, "אג .א

 ממשלתי אג"חחברות מדורג,  אג"חחברות לא מדורג,  אג"ח , 90מניות מדד , מניות מדד יתר, נגזרים  .ב

 חברות מדורג אג"חחברות לא מדורג ,  אג"חממשלתי, נגזרים,  אג"ח,  90מניות מדד , מניות מדד יתר  .ג

 ממשלתי אג"ח ,מניות מדד יתר, חברות מדורג,  אג"חחברות לא מדורג ,  אג"חנגזרים,  , 90מניות מדד  .ד
 

 :12שאלה 

 כמה זמן יכולה להימשך הפסקת מסחר קצובה? 

 דקות 39-09 .א

 דקות 00-39 .ב

 דקות בלבד 00 .ג

 המסחר. דקות או עד סוף יום 00 .ד

 

 :13שאלה 

 הטיית העשייה הינה:

 עצלנות היא חלק מהטבע שלנו, ואנו נוטים לא לעשות. .א

 אנו נוטים לבצע פעולות גם שהם אינן נדרשות. .ב

 עשיה מרובה של פעילות פיננסית מביאה לשיפור בתוצאות. .ג

 בעולם הפיננסי אין הרבה עשיה .ד

 :14שאלה 

 ?ROAD SHOWמהו 

 שיטה לניתוח טכני .א

 המתמחה בתשתיות נאמנותקרן  .ב

 הצגה של סטרקצ'ר עם אופציות  .ג

 חלק מתהליך החיתום .ד

 

 :15שאלה 

 מהי עמלת הפצה בקרנות נאמנות ?

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

 ב. עמלה אותו גובה הבנק מהלקוח עבור קניית קרן נאמנות 

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

 ד. עמלה אותו משלם הלקוח לקרן הנאמנות.
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 :16שאלה 

 על פי מדיניות סיכון לתיק ההשקעות כיצד נגדיר סיכון שוק?

 ים.יים ולא נומינליסיכון שוק הוא סיכון המתייחס להפסדים ריאל .א

 וקים. סיכון שוק הוא סיכון המתייחס להפסדים פוטנציאליים הנובעים מתנודות בשו .ב

 סיכון שוק הוא הסיכון להפסיד יותר ממה שיש לך .ג

 סיכון שוק הוא סיכון לא מחושב. .ד

 :17שאלה 

 כמה פעמים נסחרת תעודות סל ביום ?

 באופן רציף כמו מניות. .א

 פעם אחת בסוף היום. .ב

 פעמיים ביום. .ג

 שלוש פעמים ביום. .ד

 

 :10שאלה מס'  

 סיכון לתיק השקעות?מהם ארבעת הפרמטרים העיקריים בקביעת מדיניות 

 תנודתיות השוק , טווח השקעה , פרופיל אישי , מצב משפחתי. .א

 טווח השקעה , מצב פיננסי , פרופיל אישי , תנודתיות השוק. .ב

 מצב פיננסי , פרופיל אישי , טווח השקעה , יחס לסיכון. .ג

 כל התשובות לא נכונות. .ד

 

 : 10שאלה מס' 

 –ציות עד קרן שאינה קרן אופציות יכולה להשקיע אופ

 99%         א.

 09%         ב.

 39%          ג.

 09%         ד.

 

 : 28שאלה מס' 

 איזה נתון לא חייב להיכלל בעת פרסום קרן נאמנות:

 פרופיל החשיפה של הקרן. .א

 שם מנהל הקרן .ב

 מידת הקורלציה של הקרן עם תיק השוק. .ג

 שיעור השכר השנתי של מנהל הקרן .ד
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 נקודות( 28)ניתן לצבור עד שאלות פתוחות  -חלק ב' 
 לענות במחברת הבחינהיש 

 :12שאלה 

 הסבר –חברה במכפיל נמוך בהכרח מהווה אינדיקציה טובה לקניית חברה, נכון/לא נכון 
 

 :22שאלה 

בעוד הנייקי עלה בשנה זו  3%כיצד יתכן שתעודת סל ישראלית שעקבה אחר מדד הניקיי ביפן במשך שנה שלמה, ירדה ב 
0%? 

 

 :23שאלה 

הינו רו"ח בעל משרד פרטי. הם גרים בשכירות בתל  03(. בעלה של מיה, בן 0,6, נשואה ואמא לשתי בנות )03מיה היא בת 

ברוטו ₪  33,333ברוטו לחודש + בונוסים, ובעלה משתכר כ ₪  3333לשכירות. מיה משתכרת ₪  6333אביב, ומשלמים 

 והם הגיעו אליך לניהול התיק הפיננסי שלהם.₪  1,333,333לחודש. לשניהם יש ביטוחי מנהלים. לזוג יש 

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

:43שאלה

 כדאי לחברה להפוך לחברה ציבורית. סיבות מדוע 0כל חברה מתחילה את חייה כחברה פרטית, רשום 
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יפו-המכללההאקדמיתת"א
 שם המחלקה: כלכלה

 'מועד א – שוק ההון בישראל בקורס:בחינה 
 שם המרצה: אבי קאופמן

 03.30.3310: תאריך
 משך הבחינה: שעה וחצי

 חומר עזר: מחשבון
בחינה חסויה

טורא'–מבחןמסכם–שוקההוןבישראל

ישלצרףאתדףהתשובותלמחברתהבחינהבסיוםהמבחן.

     מס' שאלה

 ד ג ב א 1

 ד ג ב א 2

 ד ג ב א 3

 ד ג ב א 4

 ד ג ב א 5

 ד ג ב א 6

 ד ג ב א 7

 ד ג ב א 0

 ד ג ב א 0

 ד ג ב א 18

 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 10

 ד ג ב א 10

 ד ג ב א 28

 

 מס'נבחן:

 


