ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ
з навчальної дисципліни «Операції з цінними паперами»

1.

Що забороняється інсайдеру?

2.

Характеристика номінального утримувача цінних паперів.

3.

Охарактеризувати конкурентну заявку на купівлю державних облігацій.

4.

Що означає ризик на ринках «биків» та «ведмедів».

5.

Недобросовісна емісія цінних: поняття, наслідки.

6.

Охарактеризувати касові операції на фондовій біржі.

7.

Які операції можуть здійснюватися без участі торговця цінними

паперами?
8.

Які обов’язки є у торговця при виконанні операцій з цінними

паперами?
9.

Дайте визначення поняттю доміциляція векселів.

10. Охарактеризувати ризик підприємства.
11. Дайте визначення поняттю аваль векселів.
12. Хто може бути інсайдером?
13. Які операції на фондовому ринку відносяться до термінових операцій?
14. Що означає комерційний конкурс з продажу акцій приватизуємих
підприємств?
15. З чим може бути пов'язаний операційний ризик операцій з цінними
паперами?
16. Дати характеристику безперервного аукціону на фондовій біржі.
17. Публічне (відкрите) розміщення цінних паперів: характеристика, етапи
здійснення.
18. Охарактеризувати відсотковий ризик операцій з цінними паперами.
19. Що означає активний метод управління портфелем цінних паперів?
20. Андерайтинг в діяльності торговців цінними паперами.
21. Що не вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними
паперами?

22. Що є підставами для визнання емісії цінних паперів недобросовісною?
23. Дати характеристику онкольного аукціону на фондовій біржі.
24. Що означає облік векселів банком?
25. Приватне (закрите) розміщення цінних паперів: характеристика, етапи
здійснення.
26. Що відноситься до інсайдерської інформації?
27. На що не мають права торговці при виконанні операцій з цінними
паперами?
28. Охарактеризувати особливу інформацію про емітента цінних паперів.
29. Що означає лімітне замовлення на покупку цінних паперів?
30. Дати характеристику клірингу за операціями з цінними паперами.
31. Операції з цінними паперами: сутність та управління
32. Класифікація операцій з цінними паперами
33. Порядок емісії цінних паперів
34. Недобросовісна емісія цінних паперів
35. Інвестиції в цінні папери: сутність та суб’єкти
36. Інвестиційний портфель цінних паперів, принципи його формування
37. Управління портфелем цінних паперів
38. Фундаментальний аналіз ринку цінних паперів.
39. Технічний аналіз ринку цінних паперів.
40. Нормативи інвестування банків на ринку цінних паперів.
41. Класифікація цінних паперів в інвестиційному портфелі банків.
42. Формування банком резерву під цінні папери.
43. Класифікація емітентів цінних паперів в інвестиційному портфелі
банку.
44. Охарактеризувати брокерську та дилерську діяльність торгівців
цінними паперами.
45. Види разового замовлення клієнта торгівцю цінними паперами.
46. Операції реєстраторів власників іменних цінних паперів.
47. Операції зберігачів та депозитаріїв цінних паперів.

48. Операції з акціями.
49. Операції з облігаціями.
50. Особливості обігу простого та переказного векселів.
51. Що забороняється інсайдеру?
52. З чим може бути пов'язаний операційний ризик операцій з цінними
паперами?
53. Класифікація операцій з цінними паперами.
54. Що є підставами для визнання емісії цінних паперів недобросовісною?
55. Дайте визначення поняттю аваль векселів.

