
1 α «Ανοικτές πωλήσεις» (short sales),  έχουμε όταν:

α Πουλάμε μετοχές, που δε βρίσκονται στην κυριότητά μας.

β Πουλάμε μετοχές, χωρίς να γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο αγοραστής.

γ Πουλάμε μετοχές, αφήνοντας «ανοικτό» το ενδεχόμενο επαναγοράς τους.

δ Πουλάμε μετοχές, χωρίς να προκαθορίσουμε πότε θα γίνει η πώληση.

2 γ
Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να πραγματοποιήσει μία ανοιχτή πώληση εισηγμένης 

μετοχής όταν:

α Έχει στην κατοχή του τη μετοχή αυτή.

β Έχει ενημερώσει έγκαιρα γραπτώς την Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών 

(ΕΠΕΥ) με την οποία συνεργάζεται.

γ Έχει συνάψει συμφωνία για να δανειστεί τη μετοχή.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

3 δ

Έστω ότι πουλήσατε ανοικτά 300 μετοχές προς 55 ευρώ εκάστη, με αρχικό περιθώριο 

60%. Αν το περιθώριο ασφάλειας (maintenance margin) είναι 35%, σε ποια τιμή της 

μετοχής θα λαμβάνετε όχληση καταβολής περιθωρίου (margin call);

α 35 ευρώ.

β 40 ευρώ.

γ 51 ευρώ.

δ 65 ευρώ.

4 β

 Ένας επενδυτής αγοράζει μια μετοχή στα 30 ευρώ με αρχικό περιθώριο (initial 

margin) 70%. Εάν το περιθώριο διατήρησης (maintenance margin) είναι 25%, ποια θα 

είναι η τιμή της μετοχής κάτω από την οποία ο επενδυτής θα έχει όχληση να 

καταθέσει επιπρόσθετα χρήματα για να στηρίξει την αγορά της μετοχής;

α 9 ευρώ.

β 12 ευρώ.

γ 11,80 ευρώ.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

5 δ Αν μια επιχείρηση έχει αριθμοδείκτη Ρ/Ε=7, αυτό σημαίνει ότι:

α
Η επιχείρηση αποφασίζει να καταβάλλει σε μερίσματα το 7% των κερδών της.

β
Η τρέχουσα αξία της μετοχής είναι 7 φορές μεγαλύτερη από την εσωτερική της αξία.

γ  Η μετοχή της εταιρείας είναι σίγουρα υποτιμημένη.

δ Η αγορά «αποδέχεται» τιμή 7 φορές μεγαλύτερη από τα αναμενόμενα κέρδη ανά 

μετοχή.

6 γ Ο αριθμοδείκτης μερισματική απόδοση 3% σημαίνει ότι:

α Το μέρισμα αποτελεί το 3% της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

β Το συνολικό μέρισμα της εταιρείας είναι ίσο με το 3% των κερδών της.

γ Το μέρισμα ανά μετοχή αποτελεί το 3% της τιμής της μετοχής.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

7 γ

Μια εταιρεία έχει μετοχικό κεφάλαιο 10.000.000 ευρώ και η μετοχή της έχει 

ονομαστική αξία  1 ευρώ και χρηματιστηριακή αξία 5 ευρώ. Αν τα κέρδη της είναι 

2.000.000 ευρώ, να υπολογίσετε το P/E αυτής της μετοχής.

α 5%.

β 5.

γ 25.

δ 25%.

Μετοχές (Μετοχικοί Τίτλοι, βασικά χαρακτηριστικά, δικαιώματα και υποχρεώσεις)



8 δ Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρίας αποφασίζεται όταν:

α H εταιρεία επιθυμεί να ενισχύσει τα κεφάλαιά της λόγω κάποιων ζημιών που έχει 

υποστεί.

β Η εταιρία επιθυμεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

γ Η εταιρεία προτίθεται να εξαγοράσει κάποια άλλη επιχείρηση.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

9 δ Η μερισματική απόδοση μια μετοχής υπολογίζεται ως:

α Η σχέση της τιμής της μετοχής προς τα κέρδη ανά μετοχή.

β Η σχέση του μερίσματος ανά μετοχή προς τα κέρδη ανά μετοχή.

γ Η σχέση της τιμής της μετοχής προς το μέρισμα ανά μετοχή.

δ Η σχέση του μερίσματος ανά μετοχή προς την τιμή της μετοχής.

10 α

Εταιρεία αποφασίζει διάσπαση των μετοχών της 6 προς 4, ώστε κάθε παλιός μέτοχος 

λαμβάνει 6 νέες μετοχές για κάθε 4 παλιές. Η τιμή της μετοχής πριν τη διάσπαση 

ήταν 18 ευρώ. Η τιμή της μετοχής μετά τη διάσπαση θα είναι:

α 12 ευρώ.

β 7,2 ευρώ.

γ Δε θα αλλάξει η τιμή.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

11 α
Όταν η τιμή μιας κινητής αξίας παίρνει τιμές στο διάστημα  3,00 - 5,99 (ευρώ),  το 

βήμα τιμής είναι:

α 0,01 ευρώ.

β 0,02 ευρώ.

γ 0,05 ευρώ.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

12 β

Εταιρεία αποφασίζει διάσπαση των μετοχών της 5 προς 2, ώστε κάθε παλιός μέτοχος 

λαμβάνει 5 νέες μετοχές για κάθε 2 παλιές. Η τιμή της μετοχής πριν τη διάσπαση 

ήταν 15 ευρώ. Η τιμή της μετοχής μετά τη διάσπαση θα είναι:

α 7,5 ευρώ.

β 6 ευρώ.

γ Δεν θα αλλάξει η τιμή.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

13 α

Η εταιρεία Α είχε 1.500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5 ευρώ και τρέχουσας τιμής 

60 ευρώ. Αν η Α αποφασίσει να διανείμει στους μετόχους μέρισμα 2,40 ευρώ ανά 

μετοχή, ποια θα είναι η μερισματική απόδοση;

α 4%.  

β 5%. 

γ 3,5%.  

δ 4,5%.

14 α
Ποια από τις επόμενες φράσεις ισχύει στην περίπτωση παροχής πίστωσης προς 

πελάτες (margin account ; 

α
Περιθώριο = Τρέχουσα αξία χαρτοφυλακίου ασφάλειας  -  Χρεωστικό υπόλοιπο.  

β
Περιθώριο = Τρέχουσα αξία χαρτοφυλακίου ασφάλειας  +  Χρεωστικό υπόλοιπο.  

γ
Χρεωστικό υπόλοιπο Μείον - Περιθώριο  = Τρέχουσα αξία χαρτοφυλακίου ασφάλειας. 

δ
(Περιθώριο)  Χ (χρεωστικό υπόλοιπο)  =  Τρέχουσα αξία χαρτοφυλακίου ασφάλειας.



15 δ

Σε λογαριασμό πίστωσης (margin account) που μόλις έχει ενεργοποιηθεί, και στον 

οποίον το αρχικό περιθώριο έχει ορισθεί 40% της αξίας του χαρτοφυλακίου 

ασφαλείας, ο πελάτης αγοράζει με πίστωση 200 μετοχές της εταιρείας  Α σε τιμή 15 

ευρώ ανά μετοχή. Αν ο πελάτης καταβάλλει στο Μέλος ΧΑ το απαιτούμενο αρχικό 

περιθώριο σε μετρητά, πόση θα είναι η πίστωση (χρεωστικό υπόλοιπο) που θα 
α 1.260 ευρώ.

β 1.347ευρώ.

γ 1.568 ευρώ.

δ 1.800 ευρώ.

16 α Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό για τη ρευστότητα μιας μετοχής;

α Οι επενδύσεις σε μετοχές με μεγαλύτερη ρευστότητα εμφανίζουν μικρότερο 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 Ισχύουν τα α και β.

17 δ
Στη δημόσια εγγραφή η τιμή εισαγωγής μετοχής στο χρηματιστήριο (τιμή διάθεσης) 

ορίζεται από:

α Τον εκδότη.

β Το χρηματιστήριο.

γ Το βιβλίο προσφορών. 

δ Τον ανάδοχο.

18 α Η σταθμισμένη κυκλοφοριακή ταχύτητα μιας μετοχής ορίζεται ως: 

α Το πηλίκο της αξίας των συναλλαγών της προς την αξία των μετοχών σε ευρεία 

διασπορά.

β
Το πηλίκο της αξίας των συναλλαγών της προς την αξία του συνόλου των μετοχών.

γ Το πηλίκο της αξίας συναλλαγών της προς την συνολική αξία συναλλαγών όλων των 

μετοχών.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

19 α

Η εταιρεία Α με 100.000 μετοχές και χρηματιστηριακή τιμή 3 ευρώ, προβαίνει σε 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα υπέρ των 

παλαιών μετόχων, σε αναλογία 1 νέα μετοχή ανά 5 παλαιές. Το δικαίωμα 

συμμετοχής στην αύξηση είναι 1,5 ευρώ. Ποια θα είναι η προσαρμοσμένη τιμή της 

μετοχής μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου;

α 2,75 ευρώ.

β 2,25 ευρώ.

γ 2,40 ευρώ.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

20 γ

Έστω εταιρεία η οποία προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή 

μετρητών και διανομή δωρεάν μετοχών στους παλαιούς μετόχους. Αν η τιμή 

κλεισίματος της μετοχής είναι 7,8 ευρώ και οι παλαιοί μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα, 

για κάθε 10 μετοχές που κατέχουν, να αποκτήσουν 3 νέες μετοχές δωρεάν και 3 

επιπλέον μετοχές καταβάλλοντας 2,5 ευρώ για κάθε μία, να υπολογισθεί η 

προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος.

α 2,5 ευρώ.

β 4,35 ευρώ.

γ 5,34 ευρώ.

δ 7,8 ευρώ.



21 δ Στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από εισηγμένες εταιρείες ισχύουν τα εξής:

α Η αύξηση γίνεται προς το ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια προσφορά.

β
Αν η τιμή προσφοράς είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα, η χρηματιστηριακή τιμή θα 

προσαρμοστεί προς τα κάτω αμέσως μετά την αύξηση.

γ
Αν η τιμή προσφοράς είναι υψηλότερη από την τρέχουσα, η έκδοση θα υπερκαλυφθεί.

δ
Σε περίπτωση μετατρέψιμων ομολογιών, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν απαιτεί 

την παραίτηση παλιών μετόχων από το δικαίωμα τους για απόκτηση νέων μετοχών.

22 β Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή;

α
Σε περίπτωση που τα κέρδη δεν επαρκούν για να πληρωθεί μέρισμα σε όλους τους 

μετόχους, οι κάτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών θα εισπράξουν μέρισμα.

β
Σε περίπτωση που τα κέρδη δεν επαρκούν για να πληρωθεί μέρισμα σε όλους τους 

μετόχους, οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών θα εισπράξουν μέρισμα.

γ Σε περίπτωση που τα κέρδη δεν επαρκούν για να πληρωθεί μέρισμα σε όλους τους 

μετόχους, οι κάτοχοι κοινών μετοχών θα εισπράξουν μέρισμα.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

23 γ «Μετατρέψιμος» καλείται ο τίτλος που δύναται να μετατραπεί σε: 

α Χρεόγραφο.

β Προνομιούχο μετοχή.

γ Κοινή μετοχή.

δ Εταιρικό ομόλογο.

24 α
Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό για τα δικαιώματα (rights) κατά την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου;

α Εκδίδονται για να διατηρήσουν οι υπάρχοντες μέτοχοι σταθερά τα ποσοστά τους επί 

του μετοχικού κεφαλαίου.

β Τα δικαιώματα απευθύνονται σε υπάρχοντες μετόχους που είναι υποχρεωμένοι να τα 

εξασκήσουν.

γ Εκδίδονται για να αντισταθμίσουν για τους υπάρχοντες μετόχους την απώλεια 

μερισμάτων.

δ Τα δικαιώματα απευθύνονται σε νέους μετόχους που επιθυμούν να επενδύσουν στην 

επιχείρηση.

25 α Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό για τα δικαιώματα (rights) ;

α
Εκδίδονται για να αντισταθμίσουν για τους υπάρχοντες μετόχους την μεταβολή της 

τιμής κατά την προσαρμογή της, κατά την διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 

β Εκδίδονται ταυτόχρονα με ομολογιακά δάνεια για να αντισταθμίσουν απώλεια 

μερισμάτων από αυξημένους τόκους.

γ Ο μέτοχος πρέπει να εξασκήσει το δικαίωμά του.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

26 α

Η εταιρία ΑΒΓ προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή 15,50 ευρώ 

ανά μια νέα μετοχή όταν η τιμή της μετοχής πριν την αύξηση είναι 22,90 ευρώ και ο 

παλαιός μέτοχος μπορεί να αποκτήσει 1 νέα μετοχή για κάθε 5 παλαιές που κατέχει. 

Η νέα τιμή που θα προκύψει αμέσως μετά την αύξηση προσαρμοσμένη στα 

δεδομένα της αύξησης θα είναι:

α 21,67 ευρώ.              



β 15 ευρώ.

γ 20 ευρώ.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

27 α

Η εταιρία ΑΒΓ έχει συγκεντρώσει σημαντικά αποθεματικά και επιθυμεί να 

κεφαλαιοποιήσει μέρος αυτών. Προς τούτο προχωρά σε αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών. Η τιμή της μετοχής μια μέρα πριν την 

διανομή προσφέρεται προς διαπραγμάτευση στα 15 ευρώ. Η εταιρεία προσφέρει 1 

νέα μετοχή για κάθε 4 παλαιές. Ποια θα είναι η τιμή που θα έχει η μετοχή την ημέρα 

της διανομής;

α 12 ευρώ.                    

β 15 ευρώ.

γ 20 ευρώ.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

28 δ

Η εταιρία ΑΒΓ προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή 4,00 ευρώ 

ανά μια νέα μετοχή όταν η τιμή της μετοχής πριν την αύξηση είναι 7,20 ευρώ και ο 

παλαιός μέτοχος μπορεί να αποκτήσει 1 νέα μετοχή για κάθε 4 παλαιές που κατέχει. 

Η νέα τιμή που θα προκύψει αμέσως μετά την αύξηση προσαρμοσμένη στα 

δεδομένα της αύξησης θα είναι:

α 7,6 ευρώ.

β 8,2 ευρώ.

γ 8,0 ευρώ.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

29 β
Μια εταιρεία κάνει split και διανέμει 5 νέες μετοχές για κάθε 2 παλιές. Αν η τιμή της 

μετοχής, προ του split, ήταν 50 ευρώ ποια είναι η νέα τιμή της μετοχής;

α 10 ευρώ.

β 20 ευρώ.

γ 30 ευρώ.

δ 40 ευρώ.

30 β

Ποια είναι η προσαρμοσμένη τιμή μετοχής, μετά από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

εταιρείας με βάση την οποία οι παλαιοί μέτοχοι έχουν το δικαίωμα για κάθε 8 

μετοχές που διαθέτουν να αποκτήσουν 4 νέες μετοχές δωρεάν και 3 νέες μετοχές 

καταβάλλοντας 8 ευρώ για κάθε μια; Η τιμή της μετοχής πριν την ΑΜΚ ήταν 12 ευρώ.

α 6,8 ευρώ.

β 8,0 ευρώ.

γ 9,6 ευρώ.

δ 10,4 ευρώ.

31 β

Επενδυτής σχεδιάζει την αγορά κοινής μετοχής την οποία θα διακρατήσει για 1 έτος. 

Ο επενδυτής αναμένει να λάβει μέρισμα 1,50 ευρώ  ανά μετοχή και 26 ευρώ  από την 

πώληση της μετοχής στο τέλος του έτους. Εάν ο επενδυτής επιθυμεί την 

πραγματοποίηση απόδοσης 15% από την διακράτηση της μετοχής, η μέγιστη τιμή την 

οποία ο επενδυτής πρέπει να πληρώσει την μετοχή σήμερα είναι:

α 22,61 ευρώ.

β 23,91 ευρώ.

γ 24,50 ευρώ.

δ 27,50 ευρώ.

32 γ Οι προνομιούχες μετοχές ονομάζονται έτσι επειδή:  

α Δίνουν τη δυνατότητα ψήφου στους μετόχους τους.



β Καταβάλουν μεγαλύτερο ποσό μερίσματος στους κατόχους τους.

γ Καταβάλουν κατά προτεραιότητα μέρισμα στους κατόχους τους.

δ Αποζημιώνονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τους δανειστές .

33 β Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι σύνηθες κατά την έκδοση προνομιούχων μετοχών;

α Σωρευτικό δικαίωμα σε μερίσματα.

β Δικαίωμα ψήφου.

γ Δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης.

δ Δικαίωμα μετατροπής σε κοινές μετοχές.

34 γ

Η εταιρεία Α με 1.000.000 μετοχές και τιμή 2 ευρώ, προβαίνει σε σύμπτυξη (reverse 

split) μετοχών σε αναλογία 1:4. Ποια είναι η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής μετά 

τη σύμπτυξη;

α 2 ευρώ.

β 4 ευρώ.

γ 8 ευρώ.

δ 0,5 ευρώ.

35 δ

Μια  εταιρία  με 100.000.000 μετοχές προβαίνει σε σύμπτυξη (Reverse Split) σε 

αναλογία 2 προς 5. Αν η σημερινή τιμή της ήταν 4 ευρώ ποια θα ήταν η 

προσαρμοσμένη τιμή της μετά τη σύμπτυξη ; 

α 5 ευρώ.

β 8 ευρώ.

γ 5,20 ευρώ.

δ 10 ευρώ.

36 β Όταν μια εταιρεία προβαίνει σε reverse split της μετοχής της:

α
Ο αριθμός των μετοχών της θα αυξηθεί και η ονομαστική τους τιμή θα μειωθεί.

β
Ο αριθμός των μετοχών της θα μειωθεί και η ονομαστική τους τιμή θα αυξηθεί.

γ Ο αριθμός των μετοχών της θα αυξηθεί και η λογιστική τους τιμή θα μειωθεί.

δ Ο αριθμός των μετοχών της θα μειωθεί και η λογιστική τους τιμή θα αυξηθεί.

37 α Όταν μια εταιρεία προβαίνει σε split της μετοχής της:

α
Ο αριθμός των μετοχών της θα αυξηθεί και η ονομαστική τους τιμή θα μειωθεί.

β
Ο αριθμός των μετοχών της θα μειωθεί και η ονομαστική τους τιμή θα αυξηθεί.

γ Ο αριθμός των μετοχών της θα αυξηθεί και η λογιστική τους τιμή θα μειωθεί.

δ Ο αριθμός των μετοχών της θα μειωθεί και η λογιστική τους τιμή θα αυξηθεί.

38 α
Μια εταιρεία προβαίνει σε split της μετοχής της. Ποια από τις παρακάτω τιμές θα 

μεταβληθεί θεσμοθετημένα;

α Ονομαστική.

β Λογιστική.

γ Εσωτερική.

δ Χρηματιστηριακή.

39 β

Επενδυτής αγοράζει μία μετοχή, την οποία πουλά μετά από τέσσερα χρόνια. Η 

μετοχή αγοράστηκε στην τιμή των 12 ευρώ και την τέταρτη χρονιά διακράτησης 

διανεμήθηκε μέρισμα 0,6 ευρώ ανά μετοχή.  Ποια είναι η ετησιοποιημένη απόδοση 

περιόδου διακράτησης εάν η μετοχή πουλήθηκε στα 15 ευρώ;

α 13,28%.

β 6,78%.



γ 28,33%.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

40 α
Κάποιος αγοράζει μετοχή στα 100 ευρώ και μετά 6 μήνες την πουλά στα 88 ευρώ 

έχοντας λάβει μέρισμα 2 ευρώ. Ποια είναι η ετησιοποιημένη απόδοσή της;

α -19%

β 0%.

γ – 25%.

δ -16%

41 δ Το P/E μιας εταιρίας δείχνει:

α Την τιμή που καταβάλλει ο επενδυτής ανά μονάδα κερδών που πραγματοποιεί η 

εταιρία.

β
Πόσα χρόνια χρειάζεται ο επενδυτής για να ανακτήσει τα χρήματα που έδωσε για να 

αγοράσει τη μετοχή, με διαχρονικά σταθερά κέρδη ανά μετοχή.

γ Πόσες φορές είναι διατεθειμένη η αγορά να πληρώσει τα κέρδη που αντιστοιχούν σε 

κάθε μια μετοχή για να αγοράσει τη μετοχή.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

42 δ Ποια είναι η διάρκεια ζωής της μετοχής;

α Εξαρτάται από τη νομική μορφή της εταιρείας.

β Εξαρτάται από τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

γ
Εξαρτάται από το αν οι μέτοχοι της εταιρείας είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά.

δ Η διάρκεια ζωής της μετοχής είναι αόριστη και ταυτίζεται με τη διάρκεια ζωής της 

εταιρείας.

43 β

Στις 15/1/2017 η εσωτερική αξία της μετοχής μίας Ανώνυμης Εταιρίας Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) ήταν 2,90 ευρώ. Εάν η μετοχή αυτή διαπραγματεύεται στην 

αγορά σε τιμή 2,19 ευρώ, λέμε ότι  η ΑΕΕΧ διαπραγματεύεται:

α Με πριμ 24,5%.

β Με έκπτωση 24,5%.

γ Με έκπτωση 32,4%.

δ Με πριμ 32,4%.

44 α Η μετοχή μιας εταιρείας διαπραγματεύεται σε premium όταν: 

α Η χρηματιστηριακή αξία της είναι μεγαλύτερη από την εσωτερική της αξία.

β Η χρηματιστηριακή αξία της είναι μικρότερη από την εσωτερική της αξία.

γ Η χρηματιστηριακή αξία της είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική της αξία.

δ Η χρηματιστηριακή αξία της είναι μεγαλύτερη από την τιμή εισαγωγής της.

45 δ Η Χρηματιστηριακή αξία μιας μετοχής είναι:

α Η αξία που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων με τον 

αριθμό μετοχών της εταιρίας.

β
Η αξία κατά την πρώτη έκδοση της, η οποία προκύπτει από τη διαίρεση της αξίας του 

μετοχικού κεφαλαίου με τον αριθμό των μετοχών που η εταιρεία είχε αρχικά εκδώσει.

γ Η τιμή που πρέπει να καταβάλλει ο μέτοχος για να αποκτήσει τη μετοχή.

δ Η αξία με την οποία διαπραγματεύεται η μετοχή στην οργανωμένη αγορά του 

χρηματιστηρίου.

46 γ
Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών όταν πραγματοποιείται αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου:



α Εξαρτάται από το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας και την τιμή της μετοχής στη 

δευτερογενή αγορά.

β Εξαρτάται από το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας αλλά όχι την τιμή της μετοχής 

στη δευτερογενή αγορά.

γ Εξαρτάται από την τιμή της μετοχής στη δευτερογενή αγορά αλλά όχι από το 

επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας.

δ Δεν εξαρτάται ούτε από το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ούτε από την τιμή της 

μετοχής στη δευτερογενή αγορά.

47 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.

48 γ

Αγοράσατε μια μετοχή στην τιμή των 25 ευρώ και μετά παρέλευση εξαμήνου την 

πουλήσατε προς 28 ευρώ. Στην περίοδο αυτή εισπράξατε μέρισμα 1 ευρώ. Ποια είναι 

η απόδοσή σας κατά την περίοδο διακράτησης της μετοχής;

α 32,5%.

β 35,46%.

γ 16%.

δ 34,56%.

49 α

Επενδυτής αγοράζει 150 μετοχές της εταιρείας ΒΗΤΑ προς 15 ευρώ τη μια. Πέντε 

ημέρες αργότερα αγόρασε ακόμη 350 μετοχές της εταιρείας ΒΗΤΑ προς 18 ευρώ τη 

μια. Ποια είναι η μέση τιμή κτήσης κάθε μετοχής της εταιρείας ΒΗΤΑ για τον 

επενδυτή αυτό;

α 17,10 ευρώ.

β 16,50 ευρώ.

γ 17 ευρώ.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

50 β

Έστω επενδυτής αγόρασε 1000 μετοχές προς 10 ευρώ εκάστη. Έχει κωδικό σε 

χρηματιστηριακή που χορηγεί πίστωση με αρχικό περιθώριο 35% και περιθώριο 

διατήρησης 30%. Ποιο είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να του χορηγηθεί ως 

πίστωση για την αγορά αυτή;

α 3.000 ευρώ.

β 6.500 ευρώ.

γ 3.500 ευρώ.

δ 10.000 ευρώ.

51 δ

Επενδυτής αγοράζει 1.000 μετοχές προς 10 ευρώ τη μία με πίστωση. Εάν το αρχικό 

περιθώριο είναι 40% και το περιθώριο διατήρησης είναι 30%, ποια είναι η 

συμμετοχή του επενδυτή;

α 6.000 ευρώ.

β 5.000 ευρώ.

γ 5.500 ευρώ.

δ 4.000 ευρώ.

52 δ
Αν μια εταιρία δεν έχει προοπτικές ανάπτυξης και ο λόγος Ρ/Ε της μετοχής της είναι 

6, ποια είναι μια εκτίμηση της αναμενόμενης απόδοσης της μετοχής της;

α Είναι τουλάχιστον 6% ή περισσότερο.



β Είναι ίση με την μερισματική απόδοσή της.

γ Είναι 30%

δ Δεν υπολογίζεται με αυτά τα δεδομένα.

53 γ

Επενδυτής αγοράζει μία μετοχή για 50 ευρώ με πίστωση και την πουλάει 60 ευρώ 

χωρίς να έχει λάβει ενδιάμεσα οποιοδήποτε μέρισμα. Αν το αρχικό περιθώριο είναι 

40%, ποια η απόδοση του επενδυτή;

α 25%.

β 41,5%. 

γ 50%.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

54 δ
Ποιο από τα ακόλουθα μεγέθη του ισολογισμού επηρεάζεται από την διάσπαση 

μετοχών (stock split) ; 

α Τα κέρδη κεφαλαίου. 

β Το κεφάλαιο κίνησης. 

γ Το μετοχικό κεφάλαιο.

δ Η ονομαστική τιμή της μετοχής. 

55 γ
Μια εταιρεία προβαίνει σε διάσπαση (split) της μετοχής της. Το μετοχικό της 

κεφάλαιο:

α Αυξάνεται. 

β Μειώνεται.

γ Παραμένει σταθερό. 

δ Εξαρτάται από την εμπορευσιμότητα της μετοχής.

56 β

Μια επιχείρηση έχει 10.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,5 ευρώ και τρέχουσας 

χρηματιστηριακής τιμής 2 ευρώ. Η εταιρία αποφασίζει να διασπάσει κάθε μετοχή της 

σε 2 μετοχές. Ποια θα είναι η τιμή της μετοχής αμέσως μετά τη διάσπαση;

α Ονομαστική τιμή 0,5 ευρώ  και τρέχουσα τιμή 2 ευρώ.

β Ονομαστική τιμή 0,25 ευρώ και τρέχουσα τιμή 1 ευρώ.

γ Ονομαστική τιμή 0,5 ευρώ  και τρέχουσα τιμή 1 ευρώ.

δ Ονομαστική τιμή 0,25 ευρώ  και τρέχουσα τιμή 2 ευρώ.

57 β Ποια από τις επόμενες φράσεις δεν ισχύει: 

α Οι κοινές μετοχές αποτελούν τίτλους ίσης ονομαστικής αξίας.

β Οι κοινές μετοχές έχουν σταθερή απόδοση.

γ Οι κοινές μετοχές είναι μεταβιβάσιμες.

δ Οι κοινές μετοχές είναι κυμαινόμενης αξίας εφόσον είναι εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο.

58 γ Ποιο από τα ακόλουθα δεν χαρακτηρίζει τις κοινές μετοχές;

α Το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση μετόχων.

β Η λήψη μερίσματος από τα επιχειρηματικά κέρδη.

γ Η λήψη σωρευτικού μερίσματος. 

δ Το δικαίωμα προτίμησης σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

59 β Τι δεν ισχύει για τις κοινές μετοχές;

α Μπορεί να δίνουν δικαίωμα ψήφου.

β Έχουν προτεραιότητα στην εξόφληση σε περίπτωση πτώχευσης.

γ Τα α και β.

δ Οι κάτοχοί τους δεν έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση πτώχευσης.

60 γ
Σε περίπτωση πτώχευσης μιας εταιρίας, ποια από τις παρακάτω σειρές 

προτεραιότητας εξόφλησης θα ακολουθήσουν οι εκκαθαριστές;

α Κοινές Μετοχές, Προνομιούχες Μετοχές, Ομόλογα.

β Ομόλογα, Κοινές Μετοχές, Προνομιούχες Μετοχές.



γ Ομόλογα, Προνομιούχες Μετοχές, Κοινές Μετοχές.

δ Κοινές Μετοχές, Ομόλογα, Προνομιούχες Μετοχές.

61 α

Έστω ότι μια εταιρεία αποφασίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα 

προτίμησης. Η εταιρεία έχει 150.000.000 μετοχές. Με την αύξηση οι παλαιοί μέτοχοι 

για κάθε 5 μετοχές παίρνουν 2 νέες σε τιμή 1 ευρώ ανά μετοχή . Αν η τιμή της 

μετοχής (πριν την αύξηση) είναι 4 ευρώ ποια θα είναι η τιμή της μετά την αύξηση;
α 3,14 ευρώ.

β 2,25 ευρώ.

γ
Πρέπει να γνωρίζουμε πόσες νέες μετοχές εξέδωσε για να βρούμε τη νέα τιμή.

δ 2,55 ευρώ.

62 δ Με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου;

α Με μετρητά.

β Με μετατρέψιμα ομόλογα.

γ Με ασφαλισμένα ομόλογα.

δ Τα α και β.

63 α
Όταν ένας επενδυτής αγοράζει μετοχές με πίστωση, η άνοδος της τιμής των μετοχών 

του:

α Αυξάνει την αξία του χαρτοφυλακίου ασφαλείας.

β Μειώνει την αξία του περιθωρίου.

γ Μειώνει την αξία της πίστωσης.

δ
Αυξάνει την πιθανότητα να δεχτεί όχληση καταβολής περιθωρίου (margin call).    

64 β

Επενδυτής αγοράζει 1000 μετοχές προς 10 ευρώ, τις οποίες και δεσμεύει η 

χρηματιστηριακή για την χορήγηση margin account. Σε ποια τιμή θα έχει ο επενδυτής 

όχληση για την καταβολή περιθωρίου  (margin call) αν το περιθώριο διατήρησης 

είναι 30% και το αρχικό περιθώριο είναι 40 %;

α 8 ευρώ.

β 8,57 ευρώ.

γ 9,57 ευρώ.

δ 10 ευρώ.

65 β
Η ονομαστική τιμή της μετοχής είναι 3 ευρώ και η τιμή διάθεσης είναι 5 ευρώ. Η 

μετοχή διατίθεται:

α Υπό το άρτιο.

β Υπέρ το άρτιο.

γ Στο άρτιο.

δ Με έκπτωση.

66 δ Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών προκύπτει από:

α Tην κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 

β Tην υπεραξία παγίων στοιχείων μιας επιχείρησης που προέκυψε από τη λογιστική 

αναπροσαρμογή της αξίας τους.

γ Την ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

δ Τα α και β.

67 δ Μια μετοχή μπορεί να διατεθεί υπό το άρτιο;

α Ναι μόνο εφόσον διατίθεται σε οργανωμένη αγορά.

β Ναι μόνο εφόσον είναι ονομαστική.

γ Ναι  μόνο εφόσον είναι κοινή.

δ Απαγορεύεται η διάθεση μετοχών υπό το άρτιο.

68 α
Επενδυτής αγοράζει μία μετοχή για 50 ευρώ. Αν το αρχικό περιθώριο είναι 40% και 

το περιθώριο διατήρησης είναι 20% σε ποια τιμή θα έχει margin call; 



α 37,5 ευρώ.

β 20 ευρώ. 

γ 35,5 ευρώ.  

δ 106 ευρώ.

69 γ

Μελετήστε τις παρακάτω προτάσεις και επιλέξτε το σωστό συνδυασμό:

I.  Η μερισματική απόδοση εξαρτάται από την τιμή της μετοχής.

II. Ο δείκτης Ρ/Ε απεικονίζει το ποσοστό υπερτίμησης ή υποτίμησης μιας μετοχής.

III.Η εσωτερική αξία μετοχής είναι διαφορετική από την ονομαστική αξία.

ΙV. Η εσωτερική αξία της μετοχής προς την τρέχουσα τιμή είναι ίση με την τιμή προς 

κέρδη ανά μετοχή (Ρ/Ε).

α Ι και ΙΙ μόνο. 

β Ι και ΙΙΙ και ΙV μόνο. 

γ Ι και ΙΙΙ μόνο. 

δ IV μόνο.

70 δ Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένη;

α Εάν η εσωτερική αξία μιας μετοχής είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα τιμή της, η 

μετοχή θεωρείται υποτιμημένη.

β Εάν η εσωτερική αξία μιας μετοχής είναι μικρότερη από την τρέχουσα τιμή της, η 

μετοχή θεωρείται υπερτιμημένη.

γ Εάν η εσωτερική αξία μιας μετοχής είναι ίση με την χρηματιστηριακή τιμή της, η 

μετοχή θεωρείται σωστά τιμολογημένη.

δ Εάν η εσωτερική αξία μιας μετοχής διαφέρει από την χρηματιστηριακή τιμή της, τότε 

δεν υπάρχει λόγος αγοράς ή πώλησης της μετοχής.

71 δ Για τις ανώνυμες μετοχές δεν ισχύει ότι:

α Στις μετοχές τους δεν αναφέρεται το όνομα του κατόχου.

β Τα δικαιώματα των ανώνυμων μετοχών ανήκουν στον κομιστή αυτών.

γ Ο κομιστής των μετοχών μπορεί να τις πουλήσει ελεύθερα χωρίς να χρειάζεται να 

ενημερώσει την επιχείρηση.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

72 α

Η τιμή μιας μετοχής στο χρηματιστήριο είναι 15 ευρώ, η λογιστική αξία της μετοχής 

είναι 10 ευρώ, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 15.000.000 ευρώ και η κερδοφορία 

3.000.000 ευρώ. Υπολογίσατε τον δείκτη Ρ/Ε.

α 7,5.    

β 1,5.

γ 3.

δ 5.

73 β Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λανθασμένη;

α Η ονομαστική αξία μιας μετοχής υπολογίζεται ως η αξία του μετοχικού κεφαλαίου διά

του αριθμού των μετοχών.

β Η λογιστική αξία μιας μετοχής υπολογίζεται ως η αξία του μετοχικού κεφαλαίου διά

του αριθμού των μετοχών σε κυκλοφορία.

γ Η χρηματιστηριακή αξία διαμορφώνεται καθημερινά από την προσφορά και τη ζήτηση

στη δευτερογενή αγορά του χρηματιστηρίου.

δ Η χρηματιστηριακή αξία, δηλαδή η τιμή μιας μετοχής στο χρηματιστήριο,

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της κεφαλαιοποίησης μιας εταιρείας.

74 γ Η κεφαλαιοποίηση μιας εταιρείας μετριέται με:

α Τον αριθμό των μετοχών της.

β

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

γ

Τον αριθμό των μετοχών επί την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής.



δ Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της.

75 α Ο ειδικός διαπραγματευτής:

α Βελτιώνει την εμπορευσιμότητα της μετοχής μιας εταιρείας.

β Αυξάνει την τιμή της μετοχής.

γ Αγοράζει μετοχές για λογαριασμό του εντολέα του.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

76 β

Ο υπολογισμός της ετήσιας απόδοσης κοινής μετοχής απαιτεί τη γνώση:

I.   Των μη διανεμηθέντων κερδών.

II.  Της αξίας του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

III. Της χρηματιστηριακής τιμής στην αρχή και το τέλος του έτους.

IV.  Της αξίας των ετησίων μερισμάτων.

α ΙI και ΙIΙ μόνο.

β ΙΙΙ και ΙV μόνο.

γ Ι, ΙΙ και III μόνο.

δ Ι, ΙΙΙ και IV μόνο.

77 δ Γιατί κάποιες φορές ενδέχεται μία προνομιούχος μετοχή να έχει διαφορετική 

μερισματική απόδοση σε σχέση με την αντίστοιχη κοινή μετοχή; 

α Γιατί η προνομιούχος μετοχή δεν έχει δικαίωμα ψήφου. 

β Γιατί οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών έχουν προτεραιότητα στη διανομή των κερδών 

μιας εταιρείας.

γ

Γιατί η προνομιούχος μετοχή δίνει μεγαλύτερο μέρισμα από την κοινή μετοχή.  

δ Γιατί η προνομιούχος μετοχή μπορεί να έχει χαμηλότερη τιμή από την κοινή.

78 γ

Η διοίκηση μιας εταιρίας ανακοίνωσε ότι οι μέτοχοι θα εισπράξουν το 50% των 

κερδών ανά μετοχή. Τα κέρδη ανά μετοχή είναι 8 ευρώ και η τρέχουσα τιμή της 

μετοχής είναι 10 ευρώ. Η μερισματική απόδοση είναι:

α 10%.

β 80%.

γ 40%.

δ 25%.

79 γ Μια μετοχή δίνει μέρισμα 1 ευρώ και έχει ονομαστική τιμή 0,33 ευρώ, λογιστική τιμή 

0,50 ευρώ και χρηματιστηριακή τιμή 1 ευρώ. Ποια είναι η μερισματική της απόδοση;

α 300%.

β 200%.

γ 100%.

δ Δεν μπορεί να υπολογιστεί.

80 δ Η ονομαστική τιμή προκύπτει ως το πηλίκο:

α Της κεφαλαιοποίησης  προς τον αριθμό των μετοχών.

β Των ιδίων κεφαλαίων προς τον αριθμό των μετοχών.

γ Του ενεργητικού προς τον αριθμό των μετοχών. 

δ Του μετοχικού κεφαλαίου προς τον αριθμό των μετοχών.  

81 β Η λογιστική τιμή προκύπτει ως το πηλίκο:

α Της κεφαλαιοποίησης  προς τον αριθμό των μετοχών.

β Των ιδίων κεφαλαίων προς τον αριθμό των μετοχών.

γ Του ενεργητικού προς τον αριθμό των μετοχών. 

δ Του μετοχικού κεφαλαίου προς τον αριθμό των μετοχών.  

82 δ Η τιμή διάθεσης προκύπτει ως το πηλίκο:

α Της κεφαλαιοποίησης  προς τον αριθμό των μετοχών.



β Των ιδίων κεφαλαίων προς τον αριθμό των μετοχών.

γ Του μετοχικού κεφαλαίου προς τον αριθμό των μετοχών.  

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

83 α Ο χρηματιστηριακός δείκτης P/E είναι το πηλίκο:

α

Της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής προς τα αναμενόμενα κέρδη ανά μετοχή.

β

Της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής προς τα αναμενόμενα κέρδη της επιχείρησης.

γ

Της ονομαστικής τιμής της μετοχής προς τα αναμενόμενα κέρδη της επιχείρησης.

δ

Της εσωτερικής τιμής της μετοχής προς τα αναμενόμενα κέρδη της επιχείρησης.

84 γ

Επενδυτής αγοράζει μία μετοχή για 50 ευρώ και την πουλάει 60 ευρώ χωρίς να έχει 

λάβει ενδιάμεσα οποιοδήποτε μέρισμα. Ποια η απόδοση (κεφαλαιακά κέρδη) του 

επενδυτή;

α 10%.

β 16,6%. 

γ 20%.

δ 18%.

85 β
Η ημερήσια εμπορευσιμότητα της μετοχής της εταιρίας Γ, η οποία διαθέτει 1.000.000 

τεμάχια και 100.000.000 μετοχές σε κυκλοφορία είναι:

α 0,5.

β 0,01.

γ 200.

δ 0,005.

86 δ
Διακινήθηκαν 1.450.000 τεμάχια μετοχών  μιας εταιρείας. Ο συνολικός αριθμός είναι 

290.000.000. Ποια είναι η εμπορευσιμότητας της μετοχής ;

α 0,5.

β 0,05.

γ 200.

δ 0,005.

87 α Επιλέξετε την πρόταση η οποία είναι σωστή:

α Η μερισματική πολιτική εταιρίας έχει σημαντική επίδραση στην χρηματιστηριακή 

τιμή της. 

β Εταιρία με δυναμική ανάπτυξη θα προτιμούσε την πληρωμή μερίσματος που έχει τη 

μορφή μετρητών και όχι μετοχών.

γ Η διάσπαση μετοχής και το μέρισμα μετοχής απεικονίζονται με τον ίδιο τρόπο στον 

ισολογισμό της εταιρίας. 

δ Εάν τα κέρδη εταιρίας είναι επαρκή, η εταιρία υποχρεούται να πληρώσει μέρισμα 

στους κατόχους κοινών μετοχών. 

88 β
Η εταιρεία ΑΞΙΑ ΑΕ ανακοινώνει την διάσπαση μετοχών (split) με αναλογία 3 νέες 

μετοχές προς 2 παλαιές. Μετά την έκδοση η εταιρεία θα έχει:

α Μεγαλύτερο αριθμό μετοχικών τίτλων με σταθερή αγοραία αξία (μετοχής). 

β

Μεγαλύτερο αριθμό μετοχικών τίτλων με μειωμένη αγοραία αξία (μετοχής).    

γ Μικρότερο αριθμό μετοχικών τίτλων με σταθερή αγοραία αξία (μετοχής).  

δ Μικρότερο αριθμό μετοχικών τίτλων με ανοδική αγοραία αξία (μετοχής).   

89 α Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό για τη ρευστότητα μιας μετοχής;

α Οι επενδύσεις σε μετοχές με μεγαλύτερη ρευστότητα εμφανίζουν μικρότερο 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 Ισχύουν τα (α) και (β).

90 δ

Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών; 

I. Οι κάτοχοι εταιρικών ομολόγων της εταιρείας.

II. Οι κάτοχοι κοινών μετοχών της εταιρείας. 

III. Οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της εταιρείας.

IV. Οι κάτοχοι τίτλων warrants της εταιρείας.

α I και IV μόνο.

β Ι, IΙ και ΙΙΙ μόνο.

γ Ι, II, ΙΙΙΙ και IV.

δ II και IΙΙ μόνο.

91 δ
Ποια από τα παρακάτω θεωρούνται υβριδικά αξιόγραφα (hybrid securities) ;

α Μετατρέψιμα ομόλογα.

β Προνομιούχες μετοχές.

γ Κοινές μετοχές.

δ Τα α  και  β.       

92 γ

Το χρηματιστήριο αποτελείται από δύο και μόνο μετοχές με τα παρακάτω στοιχεία:
|-------------------------------------------------|

|ΜΕΤΟΧΕΣ |ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ |ΤΕΜΑΧΙΑ|ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΙΜΗ|

|-------------------------------------------------|

|    Α   |   2,6   | 150.000.000 |   1   | 

|-------------------------------------------------|

|    Β   |    5   | 360.000.000 |    2    |

|-------------------------------------------------|

Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση που δημιουργείται;

α 390.000.000. 

β 870.000.000.

γ 2.190.000.000.

δ Δεν μπορεί να υπολογιστεί.

93 α

Η εύλογη τιμή (fair value) μια μετοχής είναι η τιμή στην οποία η μετοχή αυτή θα 

άλλαζε ιδιοκτησία μεταξύ ενός διατεθειμένου αγοραστή και ενός διατεθειμένου 

πωλητή, όταν ο πρώτος ………. να αγοράσει και ο δεύτερος ………. να πουλήσει. 

Συμπληρώστε τα κενά με τις κατάλληλες συνθήκες.

α Δεν υποχρεούται, δεν υποχρεούται. 

β Υποχρεούται, υποχρεούται. 

γ Επιθυμεί, επιθυμεί.  

δ Δεν επιθυμεί, δεν επιθυμεί.

94 δ Το κόστος συναλλαγών επί μετοχών περιλαμβάνει:

α Την προμήθεια της εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

β Το άνοιγμα (spread) μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης του ειδικού 

διαπραγματευτή.

γ Την υποχώρηση στη τιμή που ο επενδυτής δύναται να αποδεχτεί.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.



95 β

Μια εισηγμένη έχει 100.000 μετοχές και χρηματιστηριακή τιμή 15 ευρώ και 

αποφασίζει να κάνει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δίνοντας το δικαίωμα 

απόκτησης 1 νέας μετοχής για κάθε 5 παλιές στην τιμή των 3 ευρώ τότε η 

προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής είναι:

α 12 ευρώ.

β 13 ευρώ.

γ 15 ευρώ.

δ Δεν επαρκούν τα δεδομένα.

96 β Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής;

α Οι κοινές και προνομιούχες μετοχές δίνουν τα ίδια δικαιώματα στον κάτοχο.

β Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν με δικαίωμα σωρευτικού 

μερίσματος.

γ

Οι προνομιούχες μετοχές δεν διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

δ Η αγορά προνομιούχου μετοχής προϋποθέτει την αγορά της κοινής μετοχής της 

εταιρείας.

97 γ

Ένας επενδυτής αγοράζει και πουλά µετά από δύο χρόνια. Η μετοχή αγοράστηκε στη 

τιµή των 15 ευρώ και το πρώτο έτος απέδωσε 0,5 ευρώ, το δε δεύτερο έτος 0,6 ευρώ 

μέρισμα. Αν η μετοχή πουλήθηκε 17 ευρώ ποια είναι η ετήσια απόδοση;   

α 4,93%.  

β 10,34%.  

γ 9,85%. 

δ 20,67%.

98 δ Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

α Η διάσπαση μετοχής (stock split) και το μέρισμα στη μορφή μετοχών (stock dividend) 

αυξάνουν τον αριθμό των μετοχών χωρίς να επηρεάζουν την συνολική αξία της 

εταιρίας.

β Η διάσπαση μετοχής παρουσιάζεται στους λογαριασμούς της εταιρίας ως μείωση της 

ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 

γ Το μέρισμα σε μετοχές παρουσιάζεται ως μεταφορά από τα αδιανέμητα κέρδη στα 

ίδια κεφάλαια.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

99 γ
Ένα αρχικό κεφάλαιο 231 ευρώ, που σε 3 χρόνια αυξάνεται σε 268 ευρώ, έχει μέση 

ετήσια απόδοση που κατά προσέγγιση είναι:  

α 3,0%.  

β 4,0%.  

γ 5,0%.  

δ 6,0%.

100 δ
Για τον υπολογισμό της µερισµατικής απόδοσης µίας µετοχής, λαµβάνουμε υπόψη:  

        α Τη μελλοντική αξία της επένδυσης.

        β Τα κεφαλαιακά κέρδη ή ζηµιές από την επένδυση.

        γ Τη παρούσα αξία της επένδυσης.

        δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.


