Фінансовий ринок
1. Ринок, на якому визначаються попит та пропозиція на різноманітні фінансові
інструменти, – це ринок:
2. Специфічний вид діяльності на грошовому ринку, що полягає в акумуляції його
суб’єктами в обмін на свої зобов’язання вільних грошових капіталів і
розміщення їх від свого імені в дохідні активи, – це:
3. Ціна, яку сплачують інвестору за залучені кошти, – це:
4. Ціна капіталу на фінансовому ринку розраховується у:
5. Цінний папір, що засвідчує внесення її власником коштів і підтверджує
зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в
передбачений у ньому термін із виплатою фіксованого відсотка, – це:
6. Цінний папір, який засвідчує пайову участь в акціонерному капіталі товариства,
- це:
7. Похідні цінні папери ще називають:
8. Частина ринку позикових капіталів, на якому здійснюються короткострокові
депозитно - позикові операції, – це ринок:
9. До грошового ринку не належить ринок:
10.Очікувані темпи зростання економіки за визначений період часу і реальний
дохід інвестора з однієї грошової одиниці капіталовкладень відображає
процентна ставка:
11.Першим етапом циклу існування облігації є:
12.Цінний папір, що не має встановленого терміну обігу:
13.Термін «дериватив» з англійської означає:
14.На грошовому ринку здійснюються операції терміном:
15.Співвідношення між грошовими одиницями двох країн, яке використовується
для обміну валют, – це валютний:
16.До ринку капіталів належить ринок:
17.Дохід отриманий з однієї грошової одиниці капіталовкладень відображає:
18.Небанківськими фінансовими посередниками ще називають:
19.Останнім етапом циклу існування облігації є:
20.Забороняється випуск акцій для:
21.Угода між двома контрагентами про умови здійснення операції з базовим
інструментом, яка відбувається в майбутньому, – це:
22.Зниження курсу національної грошової одиниці – це:
23.Головна мета фундаментального аналізу – це вивчення:
24.До грошового ринку не належить ринок:
25.До небанківських фінансових посередників не відносять:
26.НБУ є емітентом таких облігацій, як:
27.Ціна активу, що зафіксована у форвардному контракті, –це ціна:
28.Норма доходу, встановлена за цінними паперами, – це відсоток:
29.Зростання курсу національної грошової одиниці – це:
30.Напрямки динаміки ринкової зміни ціни у фундаментальному аналізі
називають:
31.Фінансові посередники, що спеціалізуються на видачі позичок населенню під
заставу рухомого майна, – це:
32.Ризик повної втрати майна – це:
33.Місцеві органи влади є емітентом таких облігацій:

34.Сума реальної процентної ставки складається з процентної ставки за боргом та:
35.Ф’ючерси вперше зародились у:
36.Явище, що є протилежним інфляції:
37.Встановлення курсів іноземних валют – це:
38.Фінансові посередники, які спеціалізуються на купівлі у фірм права на вимогу
боргу – це:
39.Нульова ставка притаманна таким облігаціям:
40.Ризик, за якого втрачається частина доходу, – це:
41.Норма доходу, яку центральний банк стягує з комерційних банків за позики,
видані під заставу комерційних векселів, – це відсоток:
42.Здатність валюти обмінюватись на інші валюти – це:
43.Технічний аналіз заснований на:
44.Формують на підставі договорів з юридичними та фізичними особами
спеціальні грошові фонди, з яких здійснюють виплати грошових коштів
клієнтам після настання певних подій:
45.Ризик, що підлягає усуненню, – це:
46.Короткостроковий кредит, що погашається на першу вимогу:
47.Одночасна купівля та продаж іноземної валюти на різних ринках – це:
48.Короткострокові облігації випускаються на термін:
49.Виражена у процентах плата, яку бере НБУ за рефінансування комерційних
банків через купівлю векселів до настання строку платежу за ними і утримує з
номінальної суми векселя, – це ставка:
50.Громадяни, що приймають рішення про вкладення особистих або залучених
коштів в об’єкти інвестування, – це:

