
1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 

β Γίνεται η έκδοση των χρηματοπιστωτικών μέσων.

γ Γίνεται η διαπραγμάτευση των πρωτογενών χρηματοπιστωτικών μέσων.

δ Διαπραγματεύονται οι ειδικοί διαπραγματευτές.

2 γ
Η έκδοση νέων μετοχών με δικαιώματα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων από

εισηγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο, κατατάσσεται στις:  

α Δευτερογενείς αγορές.

β Στις ιδιωτικές πρωτογενείς.

γ Στις δημόσιες πρωτογενείς αγορές.

δ Στις έξω-χρηματιστηριακές αγορές.

3 α
Εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο εκδίδει νέες μετοχές με δικαίωμα προτίμησης. Οι

νέες μετοχές θα διαπραγματευτούν:

α Στην Πρωτογενή αγορά.

β Στη Δευτερογενή αγορά.

γ Στην Τριτογενή αγορά.

δ Εξωχρηματιστηριακά.

4 β Οι Τρίτες αγορές είναι :

α Διμερή συστήματα στα οποία διαπραγματεύονται μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε

Χρηματιστήριο. 

β Εξω-χρηματιστηριακές αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται μετοχές που είναι

εισηγμένες σε Χρηματιστήριο. 

γ Εξω-χρηματιστηριακές αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται μετοχές που δεν είναι

εισηγμένες σε Χρηματιστήριο. 

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

5 α
Η εξωχρηματιστηριακή αγορά στην οποία προσφέρονται μετοχές που είναι εισηγμένες

στο χρηματιστήριο, είναι:

α Τρίτη αγορά.

β Τέταρτη αγορά.

γ Εξω-χρηματιστηριακή αγορά.

δ Οργανωμένη αγορά.

6 α Τέταρτες αγορές, είναι:

α Αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται απευθείας οι αντισυμβαλλόμενοι.

β Αγορές στις οποίες υπάρχει διαχειριστής αγοράς.

γ Χρηματιστηριακές αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται αξιόγραφα που δεν είναι

εισηγμένα στο χρηματιστήριο.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

7 γ Πρωτογενής αγορά είναι:

α Η αγορά όπου τα στελέχη επιχειρήσεων πωλούν υπάρχοντες τίτλους για να αυξήσουν τα

κεφάλαια της επιχείρησης.

β Η αγορά όπου ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει

υπάρχοντες τίτλους σε μια επενδυτική τράπεζα.

γ Η αγορά όπου προσφέρονται νέοι τίτλοι.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

8 γ Ποια από τις κατωτέρω προτάσεις είναι λάθος;

α Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) είναι δευτερογενής αγορά. 

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς 

Αγορές).



β Στη δευτερογενή αγορά ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός μπορεί να αγοράσει ή να

πουλήσει υπάρχοντες τίτλους.

γ Πρωτογενής αγορά είναι αυτή στην οποία πωλούνται ήδη υπάρχοντες τίτλοι.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

9 δ
Στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) δεν γίνονται αντικείμενο

διαπραγμάτευσης:

α Ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου.

β Αποσυνδεδεμένα τοκομερίδια (STRIPS).

γ Ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου.

δ Ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές.

10 δ
Στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) αποτελούν αντικείμενο

διαπραγμάτευσης:

α Ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου και ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου. 

β Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και ομόλογα σταθερού επιτοκίου.

γ Αποσυνδεδεμένα τοκομερίδια και τίτλοι συνδεδεμένοι με τον πληθωρισμό (inflation

indexed). 

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

11 β Ως  κεφαλαιοποίηση μιας εταιρείας εννοούμε:

α Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της.

β Τον γινόμενο του αριθμού των μετοχών της επί την τρέχουσα τιμή της μετοχής.

γ Το σύνολο των κεφαλαίων της.

δ

Τον αριθμό των μετοχών της επί την τιμή εισαγωγής της μετοχής στο χρηματιστήριο.

12 β
Η ακόλουθη έκφραση: «Λόγω της κρίσης η κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου

μειώθηκε κατά 30%» σημαίνει ότι:

α Ο Γενικός Δείκτης μειώθηκε κατά 30%.

β Η συνολική αξία των μετοχών που είναι εισηγμένες μειώθηκε κατά 30%.

γ Ο όγκος συναλλαγών μειώθηκε κατά 30%.

δ Ο αριθμός των μετοχών του χρηματιστηρίου μειώθηκε κατά 30%.

13 γ

Μια αγορά αποτελείται από 2 μόνο εισηγμένες εταιρείες, τις Α 

και Β . Ο πιο κάτω πίνακας περιέχει πληροφορίες για τις 

μετοχές των δύο αυτών εταιριών:

| Εταιρίες | Χρηματιστηριακή |      Λογιστική        |   

Ονομαστική αξία   |    Αριθμός εισηγμένων    |

|          |  τιμή μετοχής   |     τιμή μετοχής      |        

μετοχής      |          μετοχών         | 

---------------------------------------------------------------

----------------------------------------

|    Α     |     2,0         |          2            |           

1,0       |      100.000.000         |    

---------------------------------------------------------------

----------------------------------------
α 600 εκ. ευρώ.

β 200 εκ. ευρώ.

γ 500 εκ. ευρώ.

δ Δεν μπορεί να υπολογισθεί με τα πιο πάνω δεδομένα.

14 α

Μια εταιρεία έχει εκδώσει 1.000.000 μετοχές με ονομαστική αξία 1 ευρώ. Η τρέχουσα

χρηματιστηριακή τιμή της είναι 6 ευρώ ενώ η λογιστική της τιμή είναι 3 ευρώ. Ποια είναι

η κεφαλαιοποίησή της σήμερα;

α 6.000.000 ευρώ.

β 3.000.000 ευρώ.



γ 1.000.000 ευρώ.

δ Απροσδιόριστη.

15 β Ο όγκος των συναλλαγών αναφέρεται:

α Στο σύνολο των τεμαχίων των μετοχών επί τις αντίστοιχες τιμές στις οποίες

πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές.

β Στο σύνολο των τεμαχίων των μετοχών που διακινήθηκαν.

γ Στο ύψος των τιμών στις οποίες πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

16 α Στη δευτερογενή αγορά κεφαλαίου διακινούνται:

α Μακροχρόνιες οικονομικές απαιτήσεις.

β Έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου διάρκειας μικρότερης από ένα έτος.

γ Τραπεζικά ομόλογα διάρκειας 6 μηνών.

δ Βραχυχρόνιες οικονομικές απαιτήσεις.

17 α Έξω-χρηματιστηριακές αγορές, είναι:

α Άτυπες αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται αξιόγραφα που δεν είναι εισηγμένα στο

χρηματιστήριο.

β Χρηματιστηριακές αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται αξιόγραφα που δεν είναι

εισηγμένα στο χρηματιστήριο.

γ Άτυπες αγορές, με συγκεκριμένους όμως κανόνες διαπραγμάτευσης.

δ Αγορές στις οποίες συμμετέχουν μόνο πολύ μεγάλοι επενδυτές.

18 β Οι αγορές όπου δεν είναι οργανωμένες κεφαλαιαγορές είναι γνωστές ως:

α Πρωτογενείς αγορές.

β Εξωχρηματιστηριακές αγορές.

γ Δευτερογενείς αγορές.

δ Αγορές Αξιογράφων.

19 β Δευτερογενείς ονομάζονται οι κεφαλαιαγορές, στις οποίες:

α Εισάγονται νεοεκδιδόμενα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

β Διακινούνται υφιστάμενα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

γ Δημιουργούνται χρηματοοικονομικά προϊόντα.

δ Διαπραγματεύονται παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

20 δ Σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές αγορές τι από τα παρακάτω ισχύει:

α Οι δημόσιες αγορές απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

β Στις δημόσιες αγορές δεν απαιτείται η έκδοση ενημερωτικού δελτίου.

γ Οι ιδιωτικές αγορές απευθύνονται σε επενδυτές με πολύ μεγάλα κεφάλαια.

δ Τα α και γ.

21 δ

Παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες είναι: 

Ι. Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων (υπηρεσίες

θεματοφυλακής).

ΙΙ. Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικές με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους,

κλαδική στρατηγική, συγχωνεύσεις, εξαγορές. 

ΙΙΙ. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή.

IV. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή

περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η Εταιρεία Παροχής 

α I, II και ΙΙΙ.

β Ι, ΙΙΙ και ΙV.

γ I, II και IV.

δ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V.



22 δ

Κύριες επενδυτικές υπηρεσίες είναι:

Ι.    Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών.

ΙΙ. Η παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μια ή

περισσότερες  συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα.

ΙΙΙ. Η διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδυτών (σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά

μέσα) κατόπιν εντολής των επενδυτών.

α I, II και III.

β II, III και IV.

γ Ι, ΙΙ και IV. 

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

23 δ
Όλες οι παρακάτω προτάσεις για τις πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές είναι

σωστές, εκτός από:

α Πρωτογενής αγορά είναι αυτή στην οποία πωλούνται νέοι τίτλοι.

β

Δευτερογενής αγορά είναι αυτή στην οποία διαπραγματεύονται ήδη υπάρχοντες τίτλοι.

γ Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) είναι δευτερογενής αγορά.

δ Ο εκδότης των τίτλων, λαμβάνει τα έσοδα από μία πώληση στη δευτερογενή αγορά και

όχι ο τωρινός κάτοχος του τίτλου.

24 α Οι λειτουργίες που επιτελούν οι πρωτογενείς αγορές είναι:

α Η πραγματοποίηση νέων εκδόσεων χρηματοοικονομικών προϊόντων και η πώλησή τους

έναντι μετρητών.

β Ο καθορισμός των τιμών των νέων εκδόσεων χρηματοοικονομικών προϊόντων και η

πώλησή τους έναντι μετρητών.

γ Κανένα από τα α και β.

δ Τα α και β είναι σωστά.

25 γ Ποια από τις παρακάτω δεν είναι οργανωμένη αγορά;

α Η Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

β Η Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου  Αθήνων.

γ Η διατραπεζική αγορά.

δ Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων. 

26 δ Ποια από τις παρακάτω αγορές θεωρείται οργανωμένη αγορά;

α Η Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

β Η Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

γ Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

27 γ Οργανωμένη αγορά θεωρείται :

α Πολυμερές σύστημα, το οποίο τελεί υπό την διεύθυνση ή τη διαχείριση ενός πελάτη της

αγοράς.

β Πολυμερές σύστημα, το οποίο επιτρέπει την διενέργεια συναλλαγών σύμφωνα με τους

κανόνες που επιβάλλουν οι συμμετέχοντες σε αυτή.

γ Πολυμερές σύστημα, το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την εποπτική αρχή της

χώρας που λειτουργεί.

δ Ισχύουν τα α και β.

28 α

Ο Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) είναι ένα πολυμερές σύστημα το

οποίο τελεί υπό τη διεύθυνση ή τη διαχείριση μιας ΕΠΕΥ ή ενός πιστωτικού ιδρύματος ή

ενός διαχειριστή αγοράς και επιτρέπει τη διενέργεια συναλλαγών για την αγορά και 
α Σωστό.

β Λάθος.

γ null

δ null

29 α Η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) είναι:

α Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ).



β Οργανωμένη αγορά.

γ Έχει χαρακτηριστικά συστηματικού εσωτερικοποιητή.

δ Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ).

30 δ
Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχει συνέχεια των τιμών στην χρηματιστηριακή

αγορά είναι:

α Ο υψηλός όγκος συναλλαγών.

β Η ευρωστία της αγοράς.

γ Η ύπαρξη σημαντικού εύρους της αγοράς.

δ Η ύπαρξη σημαντικού βάθους της αγοράς.

31 δ Ως ημερήσια εμπορευσιμότητα μιας εισηγμένης μετοχής ορίζεται:

α Ο καθημερινός ημερήσιος όγκος συναλλαγών (τεμάχια).

β Η διαφορά του ημερήσιου όγκου συναλλαγών από τον συνολικό αριθμό μετοχών σε

κυκλοφορία.

γ Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών για ένα έτος.

δ Ο λόγος του ημερήσιου όγκου συναλλαγών προς τον συνολικό αριθμό μετοχών σε

κυκλοφορία.

32 δ Η ημερήσια εμπορευσιμότητα της μετοχής της εταιρείας XXX η οποία έχει ημερήσιο όγκο

συναλλαγών 400.000 τεμάχια και 100.000.000 μετοχές σε κυκλοφορία είναι:

α 0,04.

β 0,4.

γ 400.

δ 0,004.

33 α Ως εμπορευσιμότητα ενός αξιόγραφου ορίζεται:

α Ο βαθμός ευκολίας με την οποία μπορεί να πωληθεί το αξιόγραφο αυτό.

β Ο αριθμός των μετοχών προς αγορά ή πώληση σε μια εντολή.

γ

Ο όγκος συναλλαγών του αξιόγραφου στη διάρκεια μιας ημέρας διαπραγμάτευσης.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

34 δ Η ρευστότητα μίας αγοράς προσδιορίζεται από:

α Την ταχύτητα με την οποία μπορεί ένα αξιόγραφο να πωληθεί από την στιγμή που

προσφέρεται στην αγορά.

β Την εμπορευσιμότητα του αξιογράφου.

γ Το μέγεθος μεταβολής των τιμών σε διαδοχικές συναλλαγές.

δ Ισχύουν τα β και γ.

35 α Τα προϊόντα της αγοράς κεφαλαίου είναι εκείνα που έχουν αρχική διάρκεια:

α Μεγαλύτερη από 1 έτος.

β Μικρότερη από 1 έτος.

γ Μικρότερη από 6 μήνες.

δ Μεγαλύτερη από 6 μήνες.

36 δ Στις αγορές χρήματος:

α

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε οργανωμένες αγορές, για τίτλους διάρκειας

μεγαλύτερης του ενός έτους, με τη ρευστότητα σε αυτές τις αγορές να ποικίλει.

β

Καθώς διαφέρει η διάρκεια των τίτλων και η ποιότητα των εκδοτών, διαφέρει και ο

επενδυτικός κίνδυνος, ο οποίος είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τις αγορές κεφαλαίου.

γ Αντικείμενα διαπραγμάτευσης αποτελούν: κρατικά ομόλογα, εταιρικά ομόλογα, κοινές και

προνομιούχες μετοχές. 



δ Παρατηρείται μεγάλη ρευστότητα και πολύ υψηλής αξίας συναλλαγές για τίτλους

διάρκειας μικρότερης του ενός έτους.

37 δ Ποιο από τα κατωτέρω προϊόντα δεν αποτελεί προϊόν της Χρηματαγοράς;

α Εμπορικοί πιστωτικοί τίτλοι.

β Συμφωνίες επαναγοράς. 

γ Έντοκα γραμμάτια δημοσίου. 

δ Προνομιούχες μετοχές.

38 δ Με ποια από τις παρακάτω έννοιες δεν σχετίζεται η ρευστότητα;

α Άνοιγμα (spread) τιμής αγοράς – πώλησης.

β Εμπορευσιμότητα χρηματοπιστωτικών μέσων.

γ Συνέχεια τιμών.

δ Πληροφοριακή αποτελεσματικότητα.

39 β Η ρευστότητα ενός χρηματοπιστωτικού μέσου μετράται από:

α Την εμπορευσιμότητά του.

β Την εμπορευσιμότητα και το μέγεθος των μεταβολών της τιμής του.

γ Την ταχύτητα πώλησης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

40 γ Το βάθος της αγοράς αναφέρεται:

α Στην αξία των συναλλαγών σε κάθε επίπεδο τιμής.

β Στο όγκο των συναλλαγών σε κάθε επίπεδο τιμής.

γ Στα επίπεδα τιμών των εντολών και των αντίστοιχων όγκων.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

41 α Μια αγορά έχει βάθος εάν:

α Υπάρχουν ικανός αριθμός αγοραστών και πωλητών.

β Υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα τιμών.

γ Υπάρχουν αρκετές ανεκτέλεστες εντολές.

δ Δεν υπάρχουν καθόλου ανεκτέλεστες εντολές.

42 γ Μια αγορά έχει εύρος όταν:

α Υπάρχουν αρκετοί αγοραστές.

β

Υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ της προσφερόμενης και της ζητούμενης τιμής.

γ Πραγματοποιείται μεγάλος όγκος συναλλαγών.

δ Υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα τιμών.

43 δ Ποια από τις κατωτέρω προτάσεις είναι σωστή;

α Πρωτογενής αγορά είναι αυτή στην οποία πωλούνται υπάρχοντες τίτλοι.

β Στη δευτερογενής αγορά ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός μπορεί να αγοράσει ή να

πουλήσει νεοεκδιδόμενους τίτλους σε μια επενδυτική τράπεζα. 

γ Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) είναι πρωτογενής αγορά. 

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

44 γ

Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της κεφαλαιαγοράς προσελκύει

μακροπρόθεσμους επενδυτές;

Ι.    Η έγκαιρη και επαρκής γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

ΙΙ.   Η ρευστότητα.

ΙΙΙ.  H εμπορευσιμότητα.

IV. Η σταδιακή προσαρμογή των τιμών των μετοχών στις νέες πληροφορίες σχετικά με

αυτές.

α Ι, ΙΙΙ και IV μόνο.

β ΙΙ, ΙΙΙ και IV μόνο.

γ Ι, ΙΙ και IΙΙ μόνο.

δ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.



45 γ Ποια από τα παρακάτω δεν ανήκουν στην Κεφαλαιαγορά;

α Εταιρικά ομόλογα.

β Μετοχές.

γ Χρεωστικοί τίτλοι βραχυπρόθεσμης χρονικής διάρκειας.

δ Δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών.

46 α
Οι οργανισμοί που επιθυμούν να αντλήσουν κεφάλαια από τις χρηματοπιστωτικές

αγορές αναφέρονται ως:

α Εκδότες.

β Επενδυτές.

γ Διαμεσολαβητές.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

47 γ Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

α

Στις έξω-χρηματιστηριακές αγορές (OTC) προσφέρονται αποκλειστικά εισηγμένα

αξιόγραφα που δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

β Στις ιδιωτικές αγορές τα ενημερωτικά δελτία είναι υποχρεωτικά για την προστασία των

μικροεπενδυτών.

γ Η δευτερογενής αγορά προσφέρει ρευστότητα στους επενδυτές και επηρεάζει την

αγοραία αξία μιας εισηγμένης εταιρείας.

δ Στην πρωτογενή αγορά κεφαλαίου η τιμή του αξιόγραφου καθορίζεται αποκλειστικά και

μόνο από την εκδότρια εταιρεία.

48 δ Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη είναι αταίριαστο;

α Χρηματαγορά – μακροπρόθεσμη.

β Κεφαλαιαγορά – βραχυπρόθεσμη.

γ Κοινές μετοχές – ομόλογα.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

49 γ Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί προϊόν της χρηματαγοράς;

α Καταθέσεις.

β Repos.

γ Μετοχές.

δ Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ).

50 γ Σε μια οργανωμένη αγορά πώς διαμορφώνεται η τιμή μιας μετοχής; 

α Από την αξία.

β Από τον όγκο των συναλλαγών.

γ Από την προσφορά και τη ζήτηση.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

51 β
Σε ποιες αγορές οι αντισυµβαλλόµενοι διαπραγµατεύονται απευθείας χωρίς τη

μεσολάβηση ενδιάμεσου; 

α Τρίτες αγορές.

β Τέταρτες αγορές.  

γ Ιδιωτικές αγορές.

δ Εξωχρηµατιστηριακές αγορές.

52 γ

Η ρευστότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της αγοράς που συντίθεται από:  

I.   Eµπορευσιµότητα προϊόντων.

II.  Βάθος αγοράς.

III. Συνέχεια Τιµών. 

IV. Εύρος αγοράς.

α II και III µόνο.

β I και IΙ µόνο.

γ I, II και IΙΙ µόνο. 



δ I, II, III και IV µόνο.

53 α
Απευθείας διαπραγμάτευση μεταξύ δύο μερών για μετοχές που είναι εισηγμένες στο

χρηματιστήριο, γίνεται στην:

α Τρίτη Αγορά.

β Τέταρτη Αγορά.

γ Εξω-χρηματιστηριακή Αγορά.

δ Οργανωμένη Αγορά.

54 β Σε μία αποτελεσματική αγορά: 

α
Το κόστος των συναλλαγών και η ρευστότητα της αγοράς είναι σε χαμηλό επίπεδο.

β Οι πληροφορίες της αγοράς ενσωματώνονται άμεσα και πλήρως στις τιμές.

γ Η καλή χρήση της θεμελιώδους ανάλυσης μπορεί να οδηγήσει στη συστηματική

πραγματοποίηση κερδών.

δ Η καλή χρήση της τεχνικής ανάλυσης μπορεί να οδηγήσει στη συστηματική

πραγματοποίηση κερδών.

55 δ Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι ορθό για τη ρευστότητα μιας μετοχής;

α Οι επενδύσεις σε μετοχές με μεγαλύτερη ρευστότητα εμφανίζουν μεγαλύτερο άνοιγμα

μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης. 

β Οι επενδύσεις σε μετοχές με μεγαλύτερη ρευστότητα έχουν κατά κανόνα και τις

μεγαλύτερες αποδόσεις.

γ Η ρευστότητα μιας μετοχής είναι συνάρτηση της κεφαλαιοποίησής της. 

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

56 β Σε μια αγορά πότε υπάρχει συνέχεια τιμών;

α Όταν η αγορά έχει μεγάλο εύρος.

β Όταν  η αγορά διαθέτει σημαντικό βάθος.

γ Όταν υπάρχει μεγάλος όγκος συναλλαγών.

δ Όταν η αγορά έχει μεγάλο πλάτος.

57 β Ο όγκος συναλλαγών μετριέται :

α Με την αξία των μετοχών που διακινήθηκαν εντός μιας ημέρας.

β Με τα τεμάχια των μετοχών που διακινήθηκαν σε μια ημέρα.

γ Ως σταθμικός μέσος των τεμαχίων με στάθμιση την κεφαλαιοποίηση.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

58 δ

Ποια από τα ακόλουθα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της ρευστότητας

μιας αγοράς;  

I.   Η δυνατότητα εκτέλεσης συναλλαγής σε άμεσο χρόνο στην τρέχουσα τιμή.

II. Η δυνατότητα αγοράς/πώλησης μετοχής στην ίδια περίπου τιμή την ίδια χρονική

στιγμή.

III. Η δυνατότητα αγοράς/πώλησης μετοχής δεδομένης αξίας χωρίς επίδραση στη τιμή.

IV. Η δυνατότητα αγοράς/πώλησης μετοχής δεδομένης αξίας με μικρή επίδραση στην

τιμή.

α Ι, ΙΙ και ΙΙΙ μόνο.

β Ι, ΙΙΙ και ΙV μόνο.

γ Ι, ΙΙ και ΙV μόνο.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

59 δ Τα κυριότερα πλεονεκτήματα ύπαρξης δευτερογενούς αγοράς είναι:

α Άντληση επιπρόσθετων κεφαλαίων.

β Μεγαλύτερη ρευστότητα.

γ

Ευκολότερη  διαδικασία των Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Mergers & Acquisitions).



δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

60 γ
Η έκδοση νέων μετοχών χωρίς δικαιώματα προτίμησης από εισηγμένη εταιρεία

αποτελεί διαδικασία που κατατάσσεται: 

α Στις εξωχρηματιστηριακές αγορές.

β Στις δημόσιες πρωτογενείς αγορές.

γ Στις ιδιωτικές πρωτογενείς αγορές.

δ Στις δευτερογενείς αγορές.

61 α
Το χρηματιστήριο Αθηνών ιδρύθηκε το ______ ως αυτόνομος δημόσιος φορέας και το

_____ μετατράπηκε σε ΝΠΔΔ. 

α 1876, 1918.

β 1875, 1918.

γ 1876, 1914.

δ 1872 1915.

62 α
Τα μέλη της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) διακρίνονται στις εξής

δύο κατηγορίες:

α Βασικοί διαπραγματευτές και διαπραγματευτές.

β Παραγγελιοδόχοι και ειδικοί διαπραγματευτές.

γ Ειδικοί διαπραγματευτές τύπου Α και Β.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

63 δ Ποιο από τα παρακάτω προϊόντα δεν αποτελεί προϊόν της κεφαλαιογοράς;

α Προνομιούχες μετοχές.

β Ομόλογα.

γ Μετοχές.

δ Εμπορικοί πιστωτικοί τίτλοι.

64 γ
Οι συναλλαγές των ειδικών διαπραγματευτών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου

Αθηνών πραγματοποιούνται με το σύστημα:

α Εκφώνησης-αντιφώνησης.

β Καλύτερη τιμή-προποτεραιότητα χρόνου εισαγωγής (order driven market).

γ Εισαγωγής ζεύγους τιμών αγοράς και πώλησης (quote driven market).

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.


