
1 α Η μεγαλύτερη σε όγκο συναλλαγών χρηματοπιστωτική αγορά παγκοσμίως είναι:

α Η αγορά συναλλάγματος.

β Η αγορά ομολόγων.

γ Η χρηματιστηριακή αγορά.

δ Η αγορά παραγώγων.

2 α Ποια από τις πιο κάτω φράσεις είναι σωστή;

α Οι επενδυτές που αγοράζουν Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου με έκπτωση, θα λάβουν την ονομαστική αξία στη λήξη.

β Οι επενδυτές που αγοράζουν Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου με υπερτίμηση, θα λάβουν την ονομαστική αξία στη λήξη.

γ

Οι επενδυτές που αγοράζουν Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους θα λάβουν, στη λήξη, το ποσό που

κατέβαλαν για την αγορά των εντόκων γραμματίων, προσαυξημένο κατά τους τόκους, οι οποίοι όμως υπολογίζονται επί της ονομαστικής αξίας.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

3 γ Η χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση είναι διαδεδομένη στις σύγχρονες οικονομίες διότι:

α

Οι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές μπορούν να διαφοροποιήσουν τον κίνδυνο σε συνδυασμό με την απόδοση των χρηματοοικονομικών προϊόντων.

β Οι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για ανάλυση με μικρότερο κόστος και έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην

ανάλυση επιχειρήσεων.

γ Οι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές μπορούν να διαφοροποιήσουν τον κίνδυνο σε συνδυασμό με την απόδοση των χρηματοοικονομικών προϊόντων,

να αντλήσουν πληροφορίες για ανάλυση με μικρότερο κόστος και να έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην ανάλυση επιχειρήσεων.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

4 β Ποιο από τα παρακάτω είναι παράδειγμα άμεσης χρηματοδότησης επιχειρήσεων;

α Ο δανεισμός επιχείρησης από τράπεζα.

β Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης στο ΧΑ επιχείρησης.

γ Ο δανεισμός επιχείρησης από τράπεζα και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης στο ΧΑ επιχείρησης.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

5 γ Το Ελληνικό δημόσιο εκδίδει 6-μηνο ΕΓΕΔ με απόδοση 10%. Σε ποια τιμή θα πωληθεί στους επενδυτές;

α 105.   

β 100.       

γ 95,24.

δ 90,08.

6 δ Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά ενός χρηματοοικονομικού μέσου της χρηματαγοράς δεν ισχύει;

α Μεγάλη ρευστότητα.   

β Εμπορευσιμότητα.

γ Μικρή ληκτότητα. 

Κεφάλαιο 2

Χρηματαγορές - Αγορές Συναλλάγματος 



δ Διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο.

7 β Ποια από τα παρακάτω είναι επιτόκια διατραπεζικής αγοράς;

α Τα επιτόκια καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα.

β Το EURIBOR και το ΕΟΝΙΑ για διατραπεζικές συναλλαγές σε € στην χρηματαγορά.

γ Τα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

8 γ Τα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς:

α Έχουν συνήθως μηδενική διαφορά από τα αντίστοιχα επιτόκια της κεντρικής τράπεζας.

β Είναι τόσο υψηλότερα όσο περισσότερη ρευστότητα υπάρχει στο σύστημα.

γ Αναφέρονται ως ΕΟΝΙΑ για το επιτόκιο μιας ημέρας.

δ ΕΟΝΙΑ και EURIBOR είναι επιτόκια δανείων με εξασφάλιση.

9 α Ποια από τις κάτωθι αγορές δεν περιλαμβάνεται στην αγορά χρήματος;

α Η αγορά συναλλάγματος.

β Η διατραπεζική αγορά.

γ Η αγορά βραχυπρόθεσμων χρηματοπιστωτικών μέσων.

δ Η αγορά των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων της αγοράς χρήματος.

10 δ Η απόδοση του 6-μηνου ΕΓΕΔ είναι 7,50% και έχει ακόμη 60 ημέρες μέχρι τη λήξη. Ποια είναι η αξία του σήμερα;

α 96,5.         

β 100.               

γ 97,8.            

δ 98,7.

11 δ Επιμέρους αγορές στις αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου είναι:

α Η Αγορά Δανεισμού του Δημοσίου.

β Η Αγορά στην οποία συμμετέχουν οι Κεντρικές Τράπεζες.

γ Η Διατραπεζική Αγορά.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

12 δ Το επιτόκιο EONIA:

α Ορίζεται κάθε ημέρα από την Τράπεζα της Ελλάδος.

β Ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

γ Διαμορφώνεται στην Ελληνική διατραπεζική αγορά.

δ Διαμορφώνεται στην διατραπεζική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κεφάλαια μιας νύκτας (overnight).

13 α Η συμφωνία επαναγοράς REPOS τίτλων δημοσίου:

α Είναι μια συμφωνία όπου κάποιος αγοράζει ένα τίτλο σήμερα και συμφωνεί να τον πουλήσει σε συγκεκριμένη τιμή σε γνωστό από σήμερα μελλοντικό

χρονικό σημείο.

β

Είναι μια συμφωνία που έχει απόδοση υψηλότερη από τον αντίστοιχης διάρκειας τίτλο του δημοσίου επειδή έχει σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο.

γ Κλειδώνει επιτόκια με συγκεκριμένη διάρκεια.



δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

14 δ
Είναι αναγκαίο όπως οι χρηματοπιστωτικές αγορές λειτουργούν αποτελεσματικά γιατί διαφορετικά η λειτουργία τους δημιουργεί προβλήματα:

α Στην κατανομή των πόρων.

β Στη διαφάνεια των συναλλαγών. 

γ Στην αξιοπιστία που διαθέτει ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

15 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.

16 γ Η έκδοση νέων μετοχών με δικαιώματα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων από εισηγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο, κατατάσσεται:  

α Στις δευτερογενείς αγορές.

β Στις ιδιωτικές πρωτογενείς.

γ Στις πρωτογενείς αγορές.

δ Στις έξω-χρηματιστηριακές αγορές.

17 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.

18 β Τρίτες αγορές, είναι:

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

β Άτυπες αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται αξιόγραφα που είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο.

γ Χρηματιστηριακές αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται αξιόγραφα που δεν είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο.

δ Χρηματιστηριακές αγορές στις οποίες διαπραγματεύονται αξιόγραφα μικρών εταιρειών.

19 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.

20 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.



21 β Ως  κεφαλαιοποίηση μιας εταιρείας εννοούμε:

α Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της.

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

γ Το σύνολο των κεφαλαίων της.

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

22 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 στη χρηματιστηριακή αγορά.

γ Στο ύψος των τιμών στις οποίες πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

23 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.

24 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.

25 α Στις δευτερογενείς αγορές:

α Τα αξιόγραφα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ επενδυτών και χρηματιστών.

β Τα αξιόγραφα  διατίθενται προς διαπραγμάτευση κατευθείαν από τον εκδότη.

γ Εκδότες είναι δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις ή το δημόσιο, ενώ αγοραστές είναι οι ιδιώτες και οι θεσμικοί επενδυτές.

δ Ενδιάμεσοι σε αυτή τη διαδικασία είναι οι επενδυτικές τράπεζες οι οποίες κινητοποιούν τους επενδυτές και διευκολύνουν τους εκδότες να αντλήσουν

κεφάλαια.

26 δ Τι από τα παρακάτω ισχύει σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές αγορές;

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

Οι δημόσιες αγορές απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό και οι  ιδιωτικές αγορές απευθύνονται σε επενδυτές με πολύ μεγάλα κεφάλαια. 

27 δ Επενδυτικές υπηρεσίες είναι:

α Η λήψη και διαβίβαση εντολών, για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

β Η διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδυτών (σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα) κατόπιν εντολής των επενδυτών. 



γ

Η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, από ΕΠΕΥ με κεφάλαια της ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ' αυτών.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

28 γ Ποια από τις παρακάτω δεν είναι οργανωμένη αγορά;

α Η Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

β Η Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου της Αθήνας.

γ Η Διατραπεζική Αγορά.

δ Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων. 

29 δ Ποια από τις παρακάτω αγορές θεωρείται οργανωμένη αγορά;

α Η Αγορά Αξιών Χρηματιστηρίου Αθηνών.

β Η Αγορά Παραγώγων Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

γ Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

30 δ Απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχει συνέχεια των τιμών στη 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 Η εισηγμένη επιχείρηση Χ έχει 200.000.000 μετοχές σε κυκλοφορία. Την 5-7-2019, ο τζίρος των μετοχών της Χ ήταν 160.000 ευρώ και η

μέση τιμή της μετοχής, την ημέρα εκείνη, 4 ευρώ. Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η εμπορευσιμότητα της μετοχής την 5-7-2019, ήταν:

α 0,04

β 0,400.

γ 4000.

δ 0,0002.

32 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.

33 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.

34 δ Ποιο από τα κατωτέρω προϊόντα δεν αποτελεί προϊόν της χρηματαγοράς;

α Οι εμπορικοί πιστωτικοί τίτλοι.

β Οι συμφωνίες επαναγοράς. 

γ Τα έντοκα γραμμάτια δημοσίου. 

δ Οι προνομιούχες μετοχές.

35 α
Αξιολογήσατε την πρόταση: «Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών περιλαμβάνει σήμερα τις μετοχές των μικρότερων σε

κεφαλαιοποίηση εταιριών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ)».

α Σωστό.

β Λάθος.

γ Null.

δ Null.

36 α
Αξιολογήσατε την πρόταση: «Η Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) είναι μια οργανωμένη δευτερογενής αγορά στην οποία

προσφέρονται προς διαπραγμάτευση τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου».

α Σωστό.

β Λάθος.

γ Null.

δ Null.

37 δ 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 πώλησής του.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

38 γ Το βάθος της αγοράς αναφέρεται:

α Στην αξία των συναλλαγών σε κάθε επίπεδο τιμής.

β Στον 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.

39 α Μια αγορά έχει βάθος εάν:

α Υπάρχει ικανός αριθμός αγοραστών και πωλητών. 

β Υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα τιμών.

γ Υπάρχουν αρκετές ανεκτέλεστες εντολές.

δ Δεν υπάρχουν καθόλου ανεκτέλεστες εντολές.

40 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.

41 δ Ποια από τις κατωτέρω προτάσεις είναι σωστή;

α Πρωτογενής αγορά είναι αυτή στην οποία πωλούνται υπάρχοντες τίτλοι.

β Στη δευτερογενή 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.

42 γ

Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά της κεφαλαιαγοράς προσελκύει μακροπρόθεσμους επενδυτές;

α. Η έγκαιρη και επαρκής γνωστοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

β. Η ρευστότητα.

γ. Η εμπορευσιμότητα.

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

α Τα α, β και δ.

β Τα β, γ και δ.

γ Τα α, β και γ.

δ Τα α, β, γ και δ.

43 γ Ποια από τα παρακάτω δεν ανήκουν στην Κεφαλαιαγορά;

α Τα εταιρικά ομόλογα.

β Οι μετοχές.

γ Οι χρεωστικοί τίτλοι βραχυπρόθεσμης χρονικής διάρκειας.

δ Τα δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών.

44 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.

45 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.

46 δ Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη είναι αταίριαστο;

α Χρηματαγορά – μακροπρόθεσμη.

β Κεφαλαιαγορά – βραχυπρόθεσμη.



γ Κοινές μετοχές – ομόλογα.

δ Όλα τα ζεύγη είναι αταίριαστα.

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

α Από την αξία των συναλλαγών.

β Από τον όγκο των συναλλαγών.

γ Από την προσφορά και τη ζήτηση.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

48 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.

49 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.

50 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.

51 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.  

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς είναι:

α 920 εκατ. ευρώ.

β 1.306 εκατ. ευρώ.

γ 1.250 εκατ. ευρώ.

δ Δεν μπορεί να υπολογισθεί με τα πιο πάνω δεδομένα.

Εταιρίες Χρηματιστηριακή 

τιμή μετοχής 

Λογιστική 

τιμή 

μετοχής 

Ονομαστική 

αξία μετοχής 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

(ευρώ) 

Α 4,50 2,70 2,00 360.000.000 

Β 2,20 4,10 1,00 200.000.000 

 



52 δ

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

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

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

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

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

α Τα α, β και γ μόνο.

β Τα α, γ και δ μόνο.

γ Τα α, β και δ μόνο.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

53 α 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.

54 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.

55 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%.

56 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 

τιμή μετοχής 

Λογιστική 

τιμή 

μετοχής 

Ονομαστική 

αξία μετοχής 

Αριθμός εισηγμένων 

μετοχών 

Α 2,0 2 1,0 100.000.000 

Β 1,5 2 0,5 200.000.000 

 

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς είναι: 



α 600 εκ. ευρώ.

β 200 εκ. ευρώ.

γ 500 εκ. ευρώ.

δ Δεν μπορεί να υπολογισθεί με τα πιο πάνω δεδομένα.

57 δ Παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες είναι:

α Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων (υπηρεσίες θεματοφυλακής).

β Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικές με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, κλαδική στρατηγική, συγχωνεύσεις, εξαγορές .

γ Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

58 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 Την εμπορευσιμότητα του αξιογράφου και το μέγεθος μεταβολής των τιμών σε διαδοχικές συναλλαγές.

59 δ Το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) μιας μετοχής:

α Είναι η διαφορά μεταξύ κεφαλαιακού κέρδους της μετοχής και μερισματικής απόδοσης της μετοχής.

β Είναι το άθροισμα κεφαλαιακού κέρδους της μετοχής και μερισματικής απόδοσης της μετοχής.

γ Είναι η διαφορά μεταξύ απαιτούμενης απόδοσης της μετοχής και της απόδοσης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου.

δ Είναι η διαφορά μεταξύ απαιτούμενης απόδοσης της μετοχής και της απόδοσης στοιχείου χωρίς κίνδυνο.

60 δ Το χωρίς κίνδυνο επιτόκιο σε μια οικονομία εξαρτάται από: 

α Τις προσδοκίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό.

β Τις προσδοκίες των επενδυτών για τα μελλοντικά επιτόκια. 

γ Τις προσδοκίες των επενδυτών τις συνθήκες στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

61 δ Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι ορθό;

α Το ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτούν οι επενδυτές είναι ανάλογο του κινδύνου που αναλαμβάνουν.

β Το ασφάλιστρο κινδύνου μπορεί να είναι και μηδενικό.

γ Το ασφάλιστρο κινδύνου είναι μεγαλύτερο όταν η επένδυση είναι σε ξένο νόμισμα.

δ Το ασφάλιστρο κινδύνου που απαιτούν οι επενδυτές δεν είναι ανάλογο της απόδοσης της επένδυσης.

62 β Έστω οι πιο κάτω επενδυτικές επιλογές: Χαρτοφυλάκιο μετοχών, χαρτοφυλάκιο ομολόγων, Έντοκα Γραμμάτια, Χαρτοφυλάκιο

προνομιούχων μετοχών.  Ποια από τις πιο κάτω σειρές αποδόσεων ταιριάζει με αυτές τις επιλογές, με τη σειρά που αναφέρονται; 

α 2%, 6%, 4%, 8%.

β 8%, 4%, 2%, 6%.

γ 4%, 2%, 8%, 6%.



δ 8%, 6%, 4%, 2%.

63 δ Εξετάστε δυο επενδυτικές επιλογές: (α) ένα χαρτοφυλάκιο κινδύνου που πληρώνει απόδοση 15% με πιθανότητα 60% ή απόδοση 5% με

πιθανότητα 40%, και (β) μια ασφαλή επένδυση που αποδίδει 3%. Με βάση τα παραπάνω, το ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) είναι:

α 11%.                      

β 1%.                    

γ 9%.                   

δ 8%.

64 γ Το ασφάλιστρο κινδύνου είναι:

α Η διαφορά μεταξύ της πραγματοποιηθείσας απόδοσης και της απόδοσης μηδενικού κινδύνου.

β Σταθερό και εξαρτάται από τον κίνδυνο της κάθε επένδυσης.

γ Δεν είναι σταθερό.

δ Η διαφορά μεταξύ της πραγματοποιηθείσας απόδοσης και της απόδοσης μηδενικού κινδύνου, σταθερό και εξαρτάται από τον κίνδυνο της κάθε

επένδυσης.

65 δ Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μειώνει:

α Τον κίνδυνο επιτοκίου.

β Τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου.

γ Το συστηματικό κίνδυνο.

δ Τον ειδικό ή μη συστηματικό κίνδυνο.

66 γ Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου αναφέρεται:

α  Στον καθυστερημένο διακανονισμό της συναλλαγής.

β  Στην κακή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών.

γ  Στη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αγοραστή ή του πωλητή σε μία συναλλαγή.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

67 β Ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι μορφή:

α Συστηματικού κινδύνου.

β Μη συστηματικού κινδύνου.

γ Συστημικού κινδύνου.

δ Γενικού κινδύνου.

68 δ Η απόδοση μίας επένδυσης εκφράζεται με τη μορφή:

α Τόκου.

β Υπεραξίας.

γ Μερίσματος.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.



69 γ
Χαρτοφυλάκιο αποτελείται από ποσοστό 90% από μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και σε ποσοστό 10% από κρατικά

ομόλογα. Το χαρτοφυλάκιο αυτό είναι περισσότερο ευαίσθητο:

α Στο μη-συστηματικό κίνδυνο.

β Στον κίνδυνο επιτοκίου.

γ Στο συστηματικό κίνδυνο.

δ Στον κίνδυνο επανεπένδυσης.

70 α Τα υψηλά περιθώρια (spreads) των ελληνικών κρατικών ομολόγων αντανακλούν:

α Υψηλό πιστωτικό κίνδυνο.

β Υψηλό κίνδυνο επιτοκίων.

γ Υψηλό λειτουργικό κίνδυνο.

δ Υψηλό κίνδυνο διακανονισμού/παράδοσης. 

71 γ Ποια από τις κάτωθι προτάσεις ισχύει;

α Τα εταιρικά ομόλογα μεταβλητού επιτοκίου δεν υπόκεινται σε επιτοκιακό κίνδυνο.

β  Τα εταιρικά ομόλογα υπόκεινται σε συστηματικό κίνδυνο.

γ Η μέση ετήσια απόδοση ενός ομολόγου που λήγει μετά από 5 χρόνια και θα ρευστοποιηθεί στη λήξη του, μπορεί να προσδιοριστεί από

σήμερα. 

δ  Η τρέχουσα αποδοτικότητα ομολόγων σταθερού επιτοκίου, δεν επηρεάζεται από την τιμή τους στη δευτερογενή αγορά. 

72 β Ποιος από τους παρακάτω κινδύνους συνδέεται συνήθως με τα εταιρικά ομόλογα;

α Ο λειτουργικός κίνδυνος.

β Ο πιστωτικός κίνδυνος.

γ Ο κίνδυνος διακανονισμού. 

δ Ο συστηματικός κίνδυνος.

73 α Η μεταβλητότητα της τιμής ενός ευρέως διαφοροποιημένου δείκτη μετοχών εκφράζει:

α Τον συνολικό κίνδυνο της αγοράς.

β Την αναπτυξιακή προοπτική της οικονομίας.

γ Κίνδυνο ρευστότητας.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

74 γ
Επενδυτής διαθέτει ένα πλήρως διαφοροποιημένο μετοχικό χαρτοφυλάκιο. Ποιον κίνδυνο αντιπροσωπεύει το ασφάλιστρο κινδύνου που

πληρώνει;

α Τον ειδικό κίνδυνο. 

β Τον κίνδυνο χαρτοφυλακίου. 

γ Το συστηματικό κίνδυνο.

δ Το μη συστηματικό κίνδυνο. 

75 δ Επενδυτής έχει να επιλέξει ανάμεσα στα χαρτοφυλάκια Α και Β ή σε συνδυασμό αυτών. Το Α έχει αναμενόμενη απόδοση 5% με κίνδυνο

12% και το Β έχει αναμενόμενη απόδοση 4,5% και κίνδυνο 11%. Με βάση αυτές τις πληροφορίες και μόνο, ένας ορθολογικός επενδυτής:



α Θα επιλέξει τον συνδυασμό 50% στο Α και 50% στο Β.

β Θα επιλέξει το Β.

γ Θα επιλέξει το Α.

δ Δεν μπορεί να επιλέξει μεταξύ των δύο.

76 γ

α Χ.

β Υ.

γ Χρειάζομαι και άλλο κριτήριο ή είμαι αδιάφορος.

δ Ζ.

77 γ Ο επενδυτής Β έχει ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών με την εξής σύνθεση: Μετοχή Κ= 20% Μετοχή Λ= 10% Μετοχή Μ= 70%. Εάν η απόδοση

των μετοχών Κ, Λ και Μ ήταν αντιστοίχως 4,5%, -2% και 3%, η συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή Β είναι:

α 1%.

β 1,25%.

γ 2,80%.

δ 4%.

78 γ Ποιος από τους παρακάτω κινδύνους δεν αφορά αποκλειστικά ομολογίες;

α Ο κίνδυνος επιτοκίων. 

β Ο κίνδυνος επανεπένδυσης. 

γ Ο συστηματικός κίνδυνος.

δ Ο κίνδυνος ανάκλησης.

79 δ Ποιος από τους παρακάτω τίτλους που διακινούνται στην αγορά χρήματος έχουν την εγγύηση του κράτους;

α Το πιστοποιητικό καταθέσεων.

β Η επιταγή αποδοχής καταθέσεων (Bankers’ acceptance).

γ Το εμπορικό ομόλογο.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

80 γ Ο κίνδυνος βάσης στα επιτόκια είναι τμήμα του:

α Μη συστηματικού κινδύνου.

Ανάμεσα στις μετοχές Χ, Υ, και Ζ με τα εξής χαρακτηριστικά (ετήσιας) απόδοσης και κινδύνου, ποια θα 

επιλέγατε; 

Μετοχή 
Αναμενόμενη 

Απόδοση 

Κίνδυνος (Τυπική 

Απόκλιση) 

Χ 12% 12% 

Υ 16% 16% 

Ζ 8% 8% 

 



β Συστημικού κινδύνου.

γ Συστηματικού κινδύνου.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

81 γ
Ο Επενδυτής Ε1 καταθέτει σήμερα στην Τράπεζα $ 2.000 και σε δύο χρόνια από σήμερα θα εισπράξει από τόκους $200. Με τι μέσο ετήσιο

επιτόκιο κατέθεσε στην Τράπεζα τα χρήματά του;

α 5,0%.

β 4,5%.

γ 4,9%.

δ 5,1%.

82 β Ποιο από τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζει, κατά τεκμήριο, τον μικρότερο πιστωτικό κίνδυνο;

α Μετοχή εταιρείας του κλάδου των τηλεπικοινωνιών.

β Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΑΚ) που επενδύει σε δείκτη επί μετοχών (index fund).

γ Μετοχή εταιρείας του κλάδου της υγείας.

δ Μετοχή εταιρείας του τραπεζικού κλάδου.

83 δ Ποιος κίνδυνος έχει συνήθως τη μεγαλύτερη επίδραση στην συμπεριφορά της τιμής των εταιρικών ομολόγων;

α Ο μη συστηματικός κίνδυνος.

β Ο κίνδυνος αγοράς.

γ Ο λειτουργικός κίνδυνος.

δ Ο κίνδυνος επιτοκίου.

84 α Ποιος από τους παρακάτω δεν είναι  χρηματοοικονομικός κίνδυνος;

α Ο κίνδυνος διακανονισμού/παράδοσης.

β Ο πιστωτικός κίνδυνος.

γ Ο κίνδυνος αγοράς.

δ Ο κίνδυνος ρευστότητας.   

85 δ Ποιος από τους παρακάτω ανήκει στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους;

α Ο κίνδυνος φήμης.

β Ο κίνδυνος συστημάτων πληρωμών. 

γ Ο λειτουργικός κίνδυνος.

δ Ο συναλλαγματικός κίνδυνος.  

86 δ Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό για έναν επενδυτή με αποστροφή στον κίνδυνο;

α Ενδιαφέρεται μόνο για την απόδοση.

β Ενδιαφέρεται μόνο για τον κίνδυνο.

γ Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος τόσο μεγαλύτερος είναι ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης.

δ Για κάθε αύξηση του κινδύνου απαιτεί δυσανάλογα μεγαλύτερη αύξηση της απόδοσης.

87 γ Ποια από τις πιο κάτω επενδυτικές συμπεριφορές ταιριάζει σε έναν συντηρητικό επενδυτή;



α Επενδύει πάντα σε χρηματοοικονομικά μέσα με το μικρότερο δυνατό κίνδυνο. 

β Επενδύει μόνο σε κρατικά ομόλογα. 

γ Για να αναλάβει επιπλέον κίνδυνο, απαιτεί δυσανάλογα μεγαλύτερη απόδοση.

δ Αναζητά πάντα τον ελάχιστο κίνδυνο.

88 δ

Επενδυτής αγόρασε 100 μετοχές της επιχείρησης ΧΧΧ στην τιμή των 15 ευρώ. Μετά από 3 μέρες αγόρασε άλλα 350 τεμάχια στην τιμή των

13 ευρώ και τέλος μετά από μία εβδομάδα άλλα 150 στην τιμή των 12 ευρώ. Ποιο είναι το κέρδος του επενδυτή αν πούλησε το σύνολο των

μετοχών του στα 18 ευρώ;

α 1.200 ευρώ.                         

β 1.800 ευρώ.                                     

γ 2.400 ευρώ.                                        

δ 2.950 ευρώ.                         

89 α Ποιο από τα παρακάτω χρηματοπιστωτικά μέσα έχει μεγαλύτερο κίνδυνο αγοράς;

α Ένα τριακονταετές ομόλογο του γερμανικού δημοσίου.

β Ένα εικοσαετές ομόλογο του γερμανικού δημοσίου.

γ Ένα Έντοκο Γραμμάτιο των ΗΠΑ.

δ Μια τρίμηνη προθεσμιακή κατάθεση.

90 δ Ποιο από τα παρακάτω έχει μεγαλύτερο  κίνδυνο ρευστότητας; 

α Η Μετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ).

β Το Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ).

γ Το Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου.

δ Η Μετοχή Ελληνικής επιχείρησης που δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ).

91 β Για μια κατάθεση 100 ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 12% και τριμηνιαίο ανατοκισμό, η ετήσια πραγματική απόδοση είναι:

α 12,05%.

β 12,55%.

γ 13,02%.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

92 β Αν οι επενδυτές μπορούν να δημιουργήσουν πλήρως διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια τότε: 

α Πρέπει να ανταμείβονται για το μη-συστηματικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν γιατί μόνο αυτός διαφοροποιείται.

β  Πρέπει να ανταμείβονται μόνο για το συστηματικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν.

γ  Πρέπει να ανταμείβονται για το συνολικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

93 β Ο συστηματικός κίνδυνος μετοχών αναφέρεται σε:

α Πιθανή αθέτηση υποχρεώσεων του εκδότη.

β Πιθανή ζημία λόγω επιδείνωσης της κατάστασης της οικονομίας.

γ Σε αδυναμία παρακολούθησης της τιμής της μετοχής.



δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

94 α Ο μη-συστηματικός (ειδικός) κίνδυνος μετοχών αναφέρεται σε:

α Πιθανή ζημία λόγω επιδείνωσης της κατάστασης του εκδότη.

β Πιθανή ζημία λόγω πτώσης του χρηματιστηρίου.

γ Σε αδυναμία ρευστοποίησης της μετοχής.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

95 δ Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι ουσιαστικά μηδενικός σε περίπτωση:

α Αγοράς και πώλησης μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ).

β Αγοράς και πώλησης ομολόγων από την Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ).

γ Εξωχρηματιστηριακής αγοράς και πώλησης παραγώγων προϊόντων. 

δ

Αγοράς και πώλησης μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και ομολόγων από την Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ).

96 γ Ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι μεγαλύτερος στην περίπτωση:

α Αγοράς και πώλησης μετοχών σε οργανωμένη αγορά.

β Αγοράς και πώλησης ομολόγων στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ).

γ Εξωχρηματιστηριακής αγοράς και πώλησης παραγώγων προϊόντων.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

97 α
Μια τράπεζα αποφασίζει την υλοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων της με εξωτερική ανάθεση σε τρίτους (outsourcing). Ποιος είναι ο

βασικός κίνδυνος που αντιμετωπίζει:

α Λειτουργικός κίνδυνος.

β Συστημικός κίνδυνος.

γ Συστηματικός κίνδυνος.

δ Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου.

98 δ Η αποτυχία εισαγωγής ενός νέου προϊόντος μιας εταιρίας στην αγορά είναι παράδειγμα:

α Λειτουργικού κινδύνου. 

β Συστηματικού κινδύνου (γενικού).

γ Κινδύνου αγοράς.

δ Μη συστηματικού (ειδικού) κινδύνου.

99 β Η  διακοπή λειτουργίας του  μηχανογραφικού  κέντρου  μιας τράπεζας για ένα χρονικό διάστημα προκαλεί:

α Κίνδυνο αγοράς

β Λειτουργικό κίνδυνο.

γ Πολιτικό κίνδυνο.

δ Πιστωτικό κίνδυνο.

100 δ Ποια από τις ακόλουθες στατιστικές μετρήσεις δύναται να εκληφθεί ως μέτρηση επενδυτικού κινδύνου;

α Η διάμεσος.



β Η κλίμακα τεταρτημόριου.

γ Η επικρατούσα τιμή.

δ Η τυπική απόκλιση.

101 δ Η έννοια του επενδυτικού κινδύνου αναφέρεται κυρίως στην πιθανότητα πραγματοποίησης:

α Γεγονότος με απροσδιόριστη επίπτωση στις τιμές.

β Μη υποκείμενου σε έλεγχο γεγονότος.

γ Μη προσδοκώμενου γεγονότος.

δ Ανεπιθύμητου γεγονότος.

102 β Για να υπολογίσουμε τον συστηματικό κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου χρειάζεται να γνωρίζουμε:

α Την προσδοκώμενη απόδοση της αγοράς και την απόδοση των επενδύσεων μηδενικού κινδύνου. 

β Τον συντελεστή συστηματικού κινδύνου κάθε τίτλου που περιλαμβάνεται το χαρτοφυλάκιο, καθώς και τη συμμετοχή τους στο

χαρτοφυλάκιο.

γ Τον βαθμό συσχέτισης μεταξύ των επιμέρους τίτλων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

103 β Τι κίνδυνο προκαλεί η άνοδος του euribor με το οποίο δανείζεται το ελληνικό δημόσιο;

α Νομικό.

β Επιτοκιακό.

γ Πιστωτικό.

δ Διακανονισμού.

104 δ Τα δύο βασικά συστατικά του κινδύνου ενός μετοχικού χαρτοφυλακίου είναι: 

α Ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος επιτοκίου.

β Ο πιστοληπτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος φερεγγυότητας.

γ Ο συστημικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας

δ Ο συστηματικός κίνδυνος και ο μη συστηματικός κίνδυνος.

105 α Ο κίνδυνος ρευστότητας ενός επενδυτή που επενδύει σε αξιόγραφα, σχετίζεται με:

α Την αδυναμία εύρεσης εύλογης τιμής στη προσπάθεια πώλησης μετοχών, ομολογιών κλπ.

β Την αδυναμία εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κάλυψη των υποχρεώσεών του.

γ Την υπερβολική αύξηση των τιμών λόγω μεγάλης ρευστότητας στην αγορά.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

106 δ Ο συστημικός κίνδυνος αναφέρεται:

α Στη μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού.

β Στη ριζική θεσμική αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος.

γ Στη πολύ μεγάλη πτώση των τιμών των μετοχών μετά από μια παρατεταμένη άνοδο.

δ Στη χρεοκοπία μεγάλου αριθμού τραπεζών και μετάδοση της κρίσης στον πραγματικό τομέα της οικονομίας.



107 γ
Ο κίνδυνος πτώχευσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος έχει αρνητικές συνέπειες σε άλλα ιδρύματα (domino effect) επειδή τα ιδρύματα αυτά

δανείζονται και δανείζουν χρήματα μεταξύ τους. Ο κίνδυνος αυτός είναι:

α Λειτουργικός κίνδυνος.

β Κίνδυνος αγοράς.

γ Συστημικός κίνδυνος.

δ Νομικός κίνδυνος.

108 α Η υπερχρέωση της ελληνικής οικονομίας τι κίνδυνο ενέχει;

α Συστημικό.

β Ειδικό.

γ Επιτοκίου.

δ Λειτουργικό.

109 α Η πτώχευση μιας τράπεζας προκαλείται από τον:

α Πιστωτικό κίνδυνο.

β Νομικό κίνδυνο.

γ Συστηματικό κίνδυνο.

δ Τον επενδυτικό κίνδυνο.

110 δ
Ένας επενδυτής επιθυμεί να εντάξει στο χαρτοφυλάκιό του χρηματοοικονομικά προϊόντα επί εμπορευμάτων (π.χ πετρέλαιο ή αγροτικά

προϊόντα). Ποιος είναι ο επιπλέον κίνδυνος που υφίσταται;

α Ο πιστωτικός κίνδυνος. 

β Ο πολιτικός κίνδυνος.

γ Ο κίνδυνος ρευστότητας.

δ Ο κίνδυνος αγοράς.

111 γ Ο κίνδυνος αγοράς χωρίζεται σε: 

α Κίνδυνο επιτοκίων, κίνδυνο πληθωρισμού και πιστωτικό κίνδυνο.

β Κίνδυνο επιτοκίων, πιστωτικό κίνδυνο και συστημικό κίνδυνο.

γ Κίνδυνο επιτοκίων, κίνδυνο μετοχών και κίνδυνο συναλλάγματος.

δ Κίνδυνο επιτοκίων, κίνδυνο μετοχών και πιστωτικό κίνδυνο.

112 α Κίνδυνος επένδυσης ονομάζεται:

α Η γνωστή πιθανότητα αρνητικού για το χρηματοδότη ενδεχομένου να υποστεί απώλεια απόδοσης ή/και κεφαλαίου.

β

Η όχι εκ των προτέρων γνωστή πιθανότητα αρνητικού για το χρηματοδότη ενδεχομένου να υποστεί απώλεια απόδοσης ή/και κεφαλαίου.

γ Η γνωστή πιθανότητα αρνητικού για το χρηματοδοτούμενο ενδεχομένου να μην  επιτύχει το επιχειρηματικό του σχέδιο.

δ

Η όχι εκ των προτέρων γνωστή πιθανότητα αρνητικού για το χρηματοδοτούμενο ενδεχομένου να μην  επιτύχει το επιχειρηματικό του σχέδιο.

113 γ Πιστωτικός κίνδυνος ονομάζεται ο κίνδυνος:



α Που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας όταν δεν μπορεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις για τη λειτουργία της επιχείρησής του.

β Που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας όταν καθυστερεί να εισπράξει τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών του.

γ

Που αντιμετωπίζει ο χρηματοδότης επειδή ο χρηματοδοτούμενος δεν είναι σε θέση να πληρώσει τόκους ή/ και κεφάλαιο στο χρηματοδότη.

δ Που αντιμετωπίζει ο επενδυτής  λόγω γενικής αρνητικής μεταβολής των τιμών των αξιών στην αγορά.  

114 γ
Ποιο κίνδυνο συνιστά η ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων του ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για ένα ομολογιακό Αμοιβαίο

Κεφάλαιο (ΑΚ); 

α Πιστωτικό κίνδυνο.

β Κίνδυνο ρευστότητας.

γ Κίνδυνο αγοράς.          

δ Λειτουργικό κίνδυνο.

115 γ Ο κίνδυνος από την υπερτιμολόγηση (φούσκα) στην αγορά ακινήτων αποτελεί:

α Επιχειρηματικό κίνδυνο.

β Πιστωτικό κίνδυνο.

γ Κίνδυνο αγοράς.

δ Μη συστηματικό κίνδυνο.

116 β
Στα πρώτα στάδια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι αγορές χρήματος για μερικές ημέρες δεν λειτουργούσαν και δεν υπήρχαν

τιμές διαπραγμάτευσης. Το γεγονός αυτό αυξάνει τον:

α Πιστωτικό κίνδυνο.

β Κίνδυνο ρευστότητας. 

γ Κίνδυνο αγοράς.

δ Κίνδυνο επιτοκίου.

117 α
Αγοράσατε μια μετοχή στην τιμή των 20 ευρώ και μετά παρέλευση τριμήνου την πωλήσατε προς 21,40 ευρώ. Ποια είναι η ετησιοποιημένη

απόδοσή σας (το έτος 360 ημέρες και ο μήνας 30 ημέρες);

α  31,08%.

β 1,71%

γ  14,49%.

δ  7,00%.

118 δ Η παρούσα αξία μιας διηνεκούς ράντας 100 ευρώ με επιτόκιο 5% είναι:

α 1.500 ευρώ.

β 3.000 ευρώ.

γ Μικρότερη από την παρούσα αξία μιας σταθερής ράντας  100 ευρώ δέκα περιόδων με επιτόκιο 5%.  

δ Μεγαλύτερη από την παρούσα μιας σταθερής ράντας 100 ευρώ δέκα περιόδων με επιτόκιο 5%.

119 γ Η παρούσα αξία μιας προνομιούχου μετοχής (perpetuity) που προσφέρει ετησίως 200 ευρώ με επιτόκιο προεξόφλησης 10% είναι:

α 20 ευρώ.



β 200 ευρώ.

γ 2.000 ευρώ.

δ 20.000 ευρώ.

120 α
Αγοράσατε μια μετοχή στην τιμή στην τιμή των 25 ευρώ και μετά παρέλευση εξαμήνου την πουλήσατε 28 ευρώ. Στην περίοδο αυτή

εισπράξατε μέρισμα 1 ευρώ. Ποια είναι η ετησιοποιημένη απόδοσή σας (το έτος 360 ημέρες και ο μήνας 30 ημέρες);

α 34,56%.

β 35,46%.

γ 16%.

δ 32,5%.

121 β
Αγοράσατε μια μετοχή στην τιμή των 3 ευρώ και μετά παρέλευση εξαμήνου την πωλήσατε προς 2,8 ευρώ. Στην περίοδο αυτή εισπράξατε

μέρισμα εξαμήνου 0,5 ευρώ. Ποια είναι η ετησιοποιημένη απόδοση σας;

α 9,90%.

β 21%.

γ 6,71%.

δ 6,65%.

122 α

Μια επένδυση έχει 10% πιθανότητα να πραγματοποιήσει 18% απόδοση, 50% πιθανότητα να πραγματοποιήσει 14% απόδοση, 30%

πιθανότητα να πραγματοποιήσει 7% απόδοση και 10% πιθανότητα να επιτύχει απόδοση -3%. Ποια είναι η μέση αναμενόμενη απόδοση της

επένδυσης;

α 10,6%.

β 9%.

γ 11%.

δ 13%.

123 γ Η πιθανότητα μείωσης της τιμής ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ως αποτέλεσμα της αύξησης των επιτοκίων καλείται:

α Πιστωτικός κίνδυνος.

β Κίνδυνος ρευστότητας.

γ Κίνδυνος αγοράς.

δ Κίνδυνος φήμης.

124 β
Επενδυτής έχει αγοράσει μετοχές της εταιρείας Α αντί 7.000 ευρώ και μετοχές της εταιρείας Β αντί 3.000 ευρώ. Αναμένει απόδοση 18%

από τη μετοχή Α και απόδοση 10% από τη μετοχή Β. Η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου του είναι:

α 18 %.

β 15,6 %.

γ 28 %.

δ 16,2 %.

125 α Η απαιτούμενη απόδοση μιας επένδυσης είναι:

α Η ελάχιστη απόδοση την οποία οι επενδυτές απαιτούν να έχει η επένδυση αυτή για να την αναλάβουν.



β Η απόδοση της επένδυσης, η οποία πραγματοποιήθηκε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

γ Η απόδοση την οποία οι επενδυτές προβλέπουν να αποκομίσουν στο μέλλον από μια επένδυση.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

126 γ
Έστω ότι ο Α επενδύει σε ένα χαρτοφυλάκιο αρχικής αξίας 250 χιλ. ευρώ. Στο τέλος του 2ου έτους η αξία του χαρτοφυλακίου του ανέρχεται

σε 270 χιλ. ευρώ. Ποια είναι η ετησιοποιημένη απόδοση του χαρτοφυλακίου αν ο ανατοκισμός γίνεται ετησίως;

α 8%.

β 5,22%.

γ 3,92%.

δ 4,35%.

127 γ Η μελλοντική αξία μιας κατάθεσης σε δέκα έτη από σήμερα θα είναι μεγαλύτερη αν:

α Ο ανατοκισμός γίνεται σε ετήσια βάση.

β Ο ανατοκισμός γίνεται σε τριμηνιαία βάση. 

γ Ο ανατοκισμός γίνεται σε μηνιαία βάση.

δ Ο ανατοκισμός γίνεται σε εξαμηνιαία βάση.

128 α Ποια  η  μελλοντική αξία ποσού 100 ευρώ που επενδύεται  για 80 μέρες με ετήσιο επιτόκιο 5%;  (έτος= 365 ημέρες)

α 101,096 ευρώ.

β 105,250 ευρώ.

γ 100 ευρώ.

δ 101,111 ευρώ.

129 α
Επενδυτής τοποθετεί 100.000 ευρώ σε λογαριασμό με ετήσιο επιτόκιο 3,75%. Υπολογίστε τον τόκο που θα εισπράξει αν αποσύρει τα

χρήματά του μετά από 1 έτος και τρεις μήνες (360 ημέρες / έτος, 30 ημέρες /μήνα, ετήσιος ανατοκισμός).

α 4.722,7 ευρώ.

β 3.865,2 ευρώ.

γ 3.821,3 ευρώ.

δ 4001,5 ευρώ.

130 β Μια επένδυση των 15.000 ευρώ θα έχει αξία 22.000 ευρώ σε πέντε χρόνια. Η μέση ετήσια απόδοση θα είναι περίπου:

α 47%.

β 8%.

γ 6%.

δ 10%.

131 β Η απόδοση ενός χρηματοπιστωτικού μέσου, σε απόλυτα μεγέθη, είναι ίση με:

α Την παρούσα αξία των χρηματικών ροών που εξασφαλίζει στον επενδυτή.

β Τη διαφορά μεταξύ της παρούσας αξίας των χρηματικών ροών και της παρούσας αξίας του κόστους αγοράς του.

γ Την ετησιοποιημένη μέση απόδοσή του. 

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.



132 β Σε περίπτωση πτώσης του πληθωρισμού, η πραγματική απόδοση μιας επένδυσης σταθερού εισοδήματος:

α Θα αυξηθεί.

β Δεν θα επηρεαστεί.

γ Θα μειωθεί.

δ Θα έχει απότομες και διαδοχικές ανοδικές και καθοδικές διακυμάνσεις.

133 β
Οι πιο κάτω χρηματικές σειρές έχουν το ίδιο άθροισμα (3.800 ευρώ). Αν τα επιτόκια είναι θετικά, ποια από τις σειρές αυτές έχει τη

μεγαλύτερη παρούσα αξία;   

α 1.100 ευρώ      1.200 ευρώ     1.500 ευρώ.

β 1.500 ευρώ      1.200 ευρώ    1.100 ευρώ.

γ 800 ευρώ         1200 ευρώ      1.100 ευρώ.

δ Οποιαδήποτε, αφού είναι ισοδύναμες.

134 β

α Α.

β Β. 

γ Και τις δύο. 

δ Δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα.

135 γ
Ο δείκτης «απόδοση στη συνολική περιόδου διακράτησης» είναι καλύτερος από τον δείκτη «τρέχουσα απόδοση» γιατί λαμβάνει υπόψη:

α Τη χρονική αξία του χρήματος.

β Την απόδοση κατά το έτος διενέργειας της επένδυσης.

γ Την απόδοση σε όλη τη διάρκεια της επένδυσης.

δ Την απόδοση των μακροχρόνιων σε σχέση με βραχυχρόνιες επενδύσεις.

136 α Πώς ορίζεται η απόδοση περιόδου διακράτησης για μια μετοχή;

α Είναι το άθροισμα των κεφαλαιακών κερδών και της μερισματικής απόδοσης.

β Είναι το άθροισμα της απαιτούμενης απόδοσης και του επιτοκίου χωρίς κίνδυνο.

γ Είναι το άθροισμα της απαιτούμενης απόδοσης και του ασφαλίστρου κινδύνου.

δ Είναι η διαφορά τιμής πώλησης και τιμής αγοράς της μετοχής.

137 α Τα κεφαλαιακά κέρδη μιας μετοχής ορίζονται ως:

Ανάμεσα στις μετοχές Α και Β με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά απόδοσης και κινδύνου, ποια θα επιλέγατε 

με κριτήριο τον  συντελεστή μεταβλητότητας; 

 

Μετοχή Αναμενόμενη Απόδοση Κίνδυνος (τυπική απόκλιση) 

Α 20% 30% 

Β 30% 40% 

 



α Η διαφορά της τιμής πώλησης και της τιμής αγοράς προς την τιμή αγοράς.

β Η διαφορά απαιτούμενης απόδοσης και μερισματικής απόδοσης.

γ Το άθροισμα απαιτούμενης απόδοσης και μερισματικής απόδοσης.

δ Το άθροισμα αναμενόμενης απόδοσης και απόδοσης περιόδου διακράτησης. 

138 α

α Επένδυση Β.

β Επένδυση Δ.    

γ Επένδυση Γ.

δ Επένδυση Α.

139 δ Ένας επενδυτής έχει τοποθετήσει το 30% του κεφαλαίου του σε μετοχές της επιχείρησης Α και το υπόλοιπο σε μετοχές της επιχείρησης Β.

Η αναμενόμενη απόδοση  από τη μετοχή Α είναι 12% και από την Β 10%.  Η προσδοκώμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου του είναι: 

α 15,6%.

β 18%.

γ 16,2%.

δ 10,6%.

140 δ
Επενδυτής έχει αγοράσει μετοχές της εταιρείας Α για 5.000 ευρώ και μετοχές της εταιρείας Β για 2.000 ευρώ. Αναμένει απόδοση 12% από

τη μετοχή Α και απόδοση 10% από τη μετοχή Β.  Η προσδοκώμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου του είναι: 

α 15,6%.

β 18%.

γ 16,2%.

δ 11,4%.

141 α
Μεταξύ της μετοχής Α που έχει αναμενόμενη απόδοση 12% και κίνδυνο (τυπική απόκλιση) 3% και της μετοχής Β με αναμενόμενη απόδοση

15% και κίνδυνο 4%, ποια θα επιλέγατε;

α Τη μετοχή Α.

β Τη μετοχή Β.

γ Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ τους.

δ Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα.

Ο επενδυτής Χ έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μια ή περισσότερες από τις επενδύσεις Α,Β,Γ,Δ. Η 

προσδοκώμενη απόδοση και η τυπική απόκλιση κάθε μιας από αυτές παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Επένδυση Α Β Γ Δ 

Προσδοκώμενη απόδοση  9% 12% 11% 12% 

Τυπική απόκλιση απόδοσης 4% 4% 8% 10% 

Με ποια από τις τέσσερις επενδύσεις ο επενδυτής θα επιτύχει τη μέγιστη ωφέλεια; 



142 δ
Η διαφορά των αποδόσεων μεταξύ του ελληνικού τριμήνου εντόκου γραμματίου και ενός γερμανικού τριμήνου εντόκου γραμματίου

οφείλεται:

α Στον μη συστηματικό κίνδυνο.

β Στον λειτουργικό κίνδυνο.

γ Στον κίνδυνο πληθωρισμού.

δ Στον πιστωτικό κίνδυνο.

143 γ Η διαφορά των αποδόσεων μεταξύ του ελληνικού τριμήνου εντόκου γραμματίου και ενός 10ετούς ελληνικού ομολόγου οφείλεται:

α Στον μη συστηματικό κίνδυνο.

β Στον λειτουργικό κίνδυνο.

γ Κυρίως στον κίνδυνο πληθωρισμού.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

144 δ Το κόστος ευκαιρίας μιας επένδυσης: 

α Είναι η απόδοση μιας εναλλακτικής επένδυσης ισόποσου κινδύνου. 

β Επηρεάζεται από τον πληθωρισμό.

γ Εξαρτάται από το επίπεδο του κινδύνου της. 

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

145 α Τι είναι ο συντελεστής μεταβλητότητας;

α

Εκφράζει τον κίνδυνο ανά μονάδα μέσης απόδοσης μιας επένδυσης και χρησιμοποιείται για συγκρίσεις εναλλακτικών χαρτοφυλακίων.

β Εκφράζει τη διακύμανση των αποδόσεων ενός χαρτοφυλακίου.

γ Εκφράζει το συνολικό κίνδυνο μιας επένδυσης.

δ Εκφράζει το μέσο όρο των αποδόσεων της επένδυσης.

146 δ Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, ο συντηρητικός επενδυτής θα επένδυε καλύτερα σε:

α Εταιρικά ομόλογα.  

β Ομόλογα σταθερού επιτοκίου.

γ Ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου.

δ Δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να διαμορφώσουμε την καλύτερη επιλογή. 

147 γ Πωλούνται short 100.000 μετοχές έναντι 6 ευρώ έκαστη. Η μέγιστη δυνητική ζημιά ανέρχεται σε: 

α 600.000 ευρώ.

β 60.000 ευρώ.

γ Απεριόριστη.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

148 δ Σε μεγάλη τράπεζα διαπιστώνεται απάτη στην αγοραπωλησία παραγώγων προϊόντων. Τι μορφής κίνδυνος είναι;

α Πιστωτικός κίνδυνος.

β Κίνδυνος διακανονισμού.



γ Πολιτικός κίνδυνος.

δ Κίνδυνος φήμης.

149 β
Ένας επενδυτής επιθυµεί να ρευστοποιήσει οµόλογο, ονοµαστικής αξίας 120.000 ευρώ, το οποίο έχει τοκοµερίδιο 4% και λήγει σε δύο έτη.

Αν η απόδοση των διετών οµολόγων είναι 3%, η παρούσα αξία του οµολόγου είναι:  

α 129.600 ευρώ.

β 122.296,16 ευρώ. 

γ 119.111,51 ευρώ.

δ 120.000 ευρώ.

150 α Έστω ότι αγοράσατε 300 μετοχές, µε πίστωση, στην τιμή των 60 ευρώ ανά μετοχή. Το αρχικό περιθώριο είναι 60% και η μετοχή δεν

πληρώνει µέρισµα.  Ποια  θα ήταν η απόδοση των κεφαλαίων που διαθέσατε, αν πουλούσατε τη μετοχή στα 45 ευρώ;  

α -42%. 

β 44% .

γ -33%. 

δ 25%.

151 β
Ένας επενδυτής προσδοκά ονοµαστική απόδοση 10% το επόµενο έτος. Αν το αναμενόμενο επίπεδο του πληθωρισμού για το ίδιο έτος είναι

6%, τότε η αναμενόμενη πραγματική απόδοση της επένδυσης θα είναι:   

α 4%.  

β 3,77%.  

γ 4,87%. 

δ 16%.

152 γ Το επιτόκιο Euribor:  

α Ορίζεται κάθε µέρα από τη Τράπεζα της Ελλάδος. 

β Ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

γ Διαμορφώνεται στην διατραπεζική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ Διαμορφώνεται στην Ελληνική διατραπεζική αγορά.

153 β

α Α.  

Με βάση τα παρακάτω στοιχεία ποια επενδυτική επιλογή προκρίνετε; 

 

Επενδυτικά 

Προϊόντα 

Α Β Γ Δ 

Μέση Απόδοση 4% 16% 12% 3% 

Τυπική 

Απόκλιση 

2% 7% 8% 5% 

 



β Β.  

γ Γ.

δ ∆.

154 δ Ποια θα είναι η μέλλουσα αξία 1.500 ευρώ που επενδύονται σήμερα για 2 έτη µε τόκο 5% ετησίως;

α 1.675,2 ευρώ. 

β 1.680,5 ευρώ.

γ 1.650,25 ευρώ. 

δ 1.653,75 ευρώ.

155 β Η Επένδυση Α υπόσχεται 100 ευρώ σε ένα έτος από σήµερα, 200 ευρώ σε δύο έτη από σήµερα και 300 ευρώ σε τρία έτη από σήµερα. Αν το

απαιτούµενο ποσοστό απόδοσης της επένδυσης είναι 14%, το οποίο κεφαλαιοποιείται ανά έτος, ποια είναι η αξία της επένδυσης σήµερα;  

α 404 ευρώ. 

β 444 ευρώ.

γ 462 ευρώ. 

δ 516 ευρώ.

156 δ Κίνδυνος επιτοκίων υπάρχει στη περίπτωση:  

α Επένδυσης µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 

β Επένδυσης µε σταθερό επιτόκιο.

γ ∆ανεισµού µε σταθερό επιτόκιο. 

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

157 β
Έστω ότι, το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο είναι 3% και ο αναμενόμενος πληθωρισμός είναι 8%. Τότε, το ονοµαστικό επιτόκιο είναι 11%.   

α Σωστό.

β Λάθος. 

γ Null.

δ Null.

158 γ

Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;  

I. Οι επενδυτές σε χρεόγραφα χαµηλής πιστωτικής κατάταξης απαιτούν και μεγαλύτερες αποδόσεις .

II. Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι µηδενικός στις οµολογίες μηδενικού τοκομεριδίου.

III. Πιστοληπτική αξιολόγηση ΒΒΒ είναι επενδυτική κλάση. 

IV. Πιστοληπτική αξιολόγηση CCC είναι κερδοσκοπική κλάση.

α I και II µόνο.  

β III και IV µόνο.  

γ I, III και IV µόνο.  

δ I µόνο.



159 α
Κατά τη διάρκεια οικονομικής ύφεσης το περιθώριο μεταξύ των αποδόσεων των οµολόγων υψηλής διαβάθμισης και των αξιόγραφων

χαµηλής διαβάθμισης αναµένεται:   

α Να αυξηθεί. 

β Να παραµείνει το ίδιο.

γ Να μειωθεί.

δ Οι δύο αποδόσεις δεν συσχετίζονται.

160 δ Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συναλλαγματική ισοτιμία ισορροπίας;

α Τα σχετικά επίπεδα πληθωρισμού.

β Τα σχετικά επιτόκια.

γ Τα σχετικά επίπεδα ανάπτυξης.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

161 β
Αξιολογείστε την πρόταση: «Εάν ένας επενδυτής αγοράσει μετοχές στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, η απόδοση της επένδυσης στις μετοχές

αυτές θα είναι ίδια είτε πληρώσει σε στερλίνες είτε σε ευρώ».

α Σωστό.

β Λάθος.

γ Null.

δ Null.

162 β Εάν τα επιτόκια του ευρώ αυξηθούν, τότε η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ ως προς το δολάριο:

α Θα μειωθεί.

β Θα αυξηθεί.

γ Θα παραμείνει αμετάβλητη.

δ Τα επιτόκια δεν επηρεάζουν την ισοτιμία.

163 α
Ένας αμερικάνος επενδυτής που επενδύει σε Ιαπωνικά ομόλογα, θα μεγιστοποιήσει την απόδοσή του εάν τα επιτόκια στην Ιαπωνία:

α Πέσουν και ανατιμηθεί το γεν ως προς το δολάριο.

β Πέσουν και υποτιμηθεί το γεν ως προς το δολάριο.

γ Ανέβουν και υποτιμηθεί το δολάριο ως προς το γεν.

δ Ανέβουν τα επιτόκια και υποτιμηθεί το γεν ως προ το δολάριο.

164 γ

Υποθέστε ότι το ετήσιο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο στις ΗΠΑ είναι 5% η ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία είναι 1€ = 1,6$ και η

προσδοκώμενη μελλοντική ισοτιμία είναι 1€ = 1,57$. Ποιο θα πρέπει να είναι το ελάχιστο ετήσιο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο στην Ελλάδα

προκειμένου ο Αμερικάνος επενδυτής να έχει κίνητρο επένδυσης στην Ελλάδα στο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο;

α 2,44%.             

β 2,50%.              

γ 7,00%.          

δ 10,00%.



165 α Η σταυροειδής ισοτιμία $/€ δεδομένου ότι η ισοτιμία  JPY/USD είναι 112,98 και η ισοτιμία JPY/EUR είναι 165,73 είναι:

α 1,4669 $/€.  

β 0,6817 $/€.  

γ 1,4710 $/€. 

δ 0,4669  $/€.

166 β Η τρέχουσα ισοτιμία $/€ είναι 1.45  και η 3-μήνη προθεσμιακή ισοτιμία είναι 1.46 . Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;

α Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη είναι μεγαλύτερος από τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

β Τα επιτόκια στην ευρωζώνη είναι χαμηλότερα από τα επιτόκια στις ΗΠΑ.

γ Το ΑΕΠ στην ευρωζώνη μεταβάλλεται με ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με το ΑΕΠ στις ΗΠΑ. 

δ Η ΕΚΤ διατηρεί τα επιτόκια σταθερά ενώ η FED τα μεταβάλει.

167 γ

α Ο επενδυτής αγοράζει στην αγορά Β και πουλάει στην αγορά Α.

β Ο επενδυτής αγοράζει στην αγορά Α και πουλάει στην αγορά Β.

γ Ο επενδυτής δεν έχει δυνατότητα εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage).

δ Ο επενδυτής έχει δυνατότητα Εξισορροπητικής κερδοσκοπίας (arbitrage).

168 δ Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει καλύτερα τη διαφορά μεταξύ κερδοσκοπίας και εξισορροπητικής κερδοσκοπίας;

α Στην περίπτωση της κερδοσκοπίας ο επενδυτής παίρνει θετική θέση (long) ενώ στην περίπτωση της εξισορροπητικής κερδοσκοπίας αρνητική θέση

(short).

β Στην περίπτωση της κερδοσκοπίας ο επενδυτής παίρνει αρνητική θέση (short) και αναμένει ανατίμηση του νομίσματος ενώ στην περίπτωση της

εξισορροπητικής κερδοσκοπίας  δεν παίρνει  θέση.

γ Στην περίπτωση της κερδοσκοπίας ο επενδυτής παίρνει θετική θέση (long) ενώ στην περίπτωση της εξισορροπητικής κερδοσκοπίας αρνητική θέση

(short) και αναμένει υποτίμηση του νομίσματος.

δ Στην περίπτωση της κερδοσκοπίας ο επενδυτής παίρνει αρνητική θέση (short) ή θετική θέση (long) ενώ στην περίπτωση της

εξισορροπητικής κερδοσκοπίας δεν παίρνει θέση.

169 α Σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες παρατηρείται €/USD= 1,20 και μετά €/USD = 1,25.

α Το € ανατιμάται και το δολάριο υποτιμάται.

β Το € υποτιμάται και το δολάριο ανατιμάται.

γ Πρέπει να γνωρίζουμε την ισοτιμία με το GBP για να κρίνουμε ποιο νόμισμα υποτιμάται.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

170 γ Αν η ισοτιμία στην Ελλάδα είναι €/USD=1.30, ποια τιμή USD/€ αναμένεται στην Αμερική;

Σε δύο διαφορετικές αγορές επενδυτής βλέπει τις εξής τιμές: 

 Αγορά Πώληση 

Αγορά Α : €/$ 1,201 1,212      

Αγορά Β : €/$ 1,205       1,214    

 



α USD/€=1,30.                            

β USD/€ = 0,90.

γ USD/€=0,77.

δ USD/€= 1,06.

171 δ  Ποιο από τα παρακάτω  δεν  είναι  χαρακτηριστικό  των μέσων χρηματαγοράς;

α Μεγάλη ρευστότητα.

β Εμπορευσιμότητα.

γ Μικρή ληκτότητα.

δ Διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο.

172 β  Ποια από τις κατωτέρω απαντήσεις είναι λάθος σχετικά με τις αγορές  χρήματος;

α Παρουσιάζουν μεγάλη ρευστότητα.

β Παρουσιάζουν μικρή ρευστότητα.

γ Η διάρκεια των τίτλων στις αγορές αυτές είναι μικρότερη του ενός έτους.

δ Στις αγορές αυτές συμμετέχουν μεγάλες εταιρείες με σημαντικά διαθέσιμα.

173 α
Αξιολογήστε την πρόταση: «Η αγορά συναλλάγματος δεν έχει φυσικό χώρο όπου οι διαπραγματευτές συναντώνται για να κάνουν

συναλλαγές σε νομίσματα».

α Σωστό.

β Λάθος.

γ Null.

δ Null.

174 β Με ποιο από τα ακόλουθα συστήματα διαμορφώνεται η ισοτιμία του ευρώ;

α Σύστημα σταθερών ισοτιμιών.

β Σύστημα κυμαινόμενων ισοτιμιών.

γ Σύστημα ελεγχόμενων ισοτιμιών.

δ Σύστημα κυμαινόμενων ισοτιμιών και σύστημα ελεγχόμενων ισοτιμιών.

175 α
Η τρέχουσα ισοτιμία $/€ = 1,50. Εάν ο πληθωρισμός για το επόμενο έτος στην Ευρωζώνη αναμένεται να είναι 4% και στις ΗΠΑ 3%, ποια

θα είναι η ισοτιμία στο τέλος του έτους σύμφωνα με την ισοδυναμία της αγοραστικής δύναμης;

α 1,49.

β 1,51.

γ 1,60.

δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή.

176 α

Στο Λονδίνο η προθεσμιακή τιμή του δολαρίου με παράδοση 2 μήνες είναι 2$ ανά στερλίνα.Την ίδια στιγμή στη Νέα Υόρκη, με παράδοση 2

μήνες η λίρα αγοράζεται προς 2,05$. Τι ενέργειες μπορεί να αναλάβει ένας κερδοσκόπος παρατηρώντας αυτές τις τιμές σήμερα με

παράδοση σε δύο μήνες;

α Σήμερα, αγορά λίρας στο Λονδίνο και πώληση λίρας στη Νέα Υόρκη. 



β Σήμερα, αγορά δολαρίου στο Λονδίνο και πώληση δολαρίου στη Νέα Υόρκη.

γ Σήμερα, αγορά δολαρίου στο Λονδίνο και πώληση λίρας στη Νέα Υόρκη.

δ Σήμερα, αγορά δολαρίου στη Νέα Υόρκη και πώληση λίρας στο Λονδίνο.

177 β Στις αγορές χρήματος:

α Υπάρχει συνήθως πρόβλημα χαμηλής ρευστότητας.

β Η διάρκεια των τίτλων που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης είναι μικρή.

γ Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε οργανωμένα χρηματιστήρια.

δ Το επενδυτικό ρίσκο είναι υψηλότερο από ότι στις αγορές κεφαλαίου.

178 α Ποιος από τους κατωτέρω δεν αποτελεί κύριο παράγοντα διαμόρφωσης των ισοτιμιών  στις αγορές συναλλάγματος:

α Το σύστημα εποπτείας και ελέγχων της Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

β Το σύστημα διαμόρφωσης των ισοτιμιών.

γ Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

δ Ο πληθωρισμός.

179 δ
Έστω στο Λονδίνο η προθεσμιακή τιμή του € με παράδοση 1 μήνα είναι 1,25€/GBP και την ίδια στιγμή στην Αθήνα στην προθεσμιακή με

παράδοση 1 μήνα 1 ευρώ αγοράζει 0,78 στερλίνες.

α Η ισοτιμία στην Αθήνα είναι 1,23€/GBP.

β Ένας εξισορροπιστής (arbitrageur) θα αγοράσει στερλίνες στην Αθήνα και θα τις πωλήσει στο Λονδίνο.

γ Ένας εξισορροπιστής (arbitrageur) θα πωλήσει € στην Αθήνα και θα τα αγοράσει στο Λονδίνο.

δ Ένας εξισορροπιστής (arbitrageur) θα αγοράσει στερλίνες στο Λονδίνο και θα τις πωλήσει στην Αθήνα.

180 α Στην αγορά συναλλάγματος σημαντικό ρόλο παίζουν οι βασικοί διαπραγματευτές (primary dealers) οι οποίοι:

α Παρέχουν τιμές αγοράς και πώλησης.

β Είναι μεγάλες διεθνείς τράπεζες.

γ

Πραγματοποιούν τους μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών με αποτέλεσμα να διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τις τιμές διαπραγμάτευσης.

δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές.

181 δ Ποια από τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικά των Έντοκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου;

α Εκδίδονται υπό το άρτιο.

β Έχουν διάρκεια μέχρι ένα έτος.

γ Ο εκδότης έχει το δικαίωμα ανάκλησης πριν από τη λήξη.

δ Εκδίδονται υπό το άρτιο και έχουν διάρκεια μέχρι ένα έτος.

182 α Τα  Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου:

α Διατίθενται πρωτογενώς με έκπτωση (discount).

β Διατίθενται πρωτογενώς στην ονομαστική τους τιμή.

γ Δίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τόκους.

δ Διατίθενται πρωτογενώς στην ονομαστική τους τιμή και δίνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τόκους.



183 γ

Η εισηγμένη επιχείρηση Α πήρε κοινοπρακτικό δάνειο από τις τράπεζες Τ1 και Τ2. 

Η εισηγμένη επιχείρηση Β απέκτησε το 100% της εισηγμένης επιχείρησης Ζ, αγοράζοντας το σύνολο των μετοχών της Ζ. 

Η εισηγμένη επιχείρηση Γ άντλησε από τη χρηματιστηριακή αγορά 12.000.000 ευρώ, εκδίδοντας και διαθέτοντας νέες μετοχές. 

Ο βασικός μέτοχος της επιχείρησης Δ μεταβίβασε πακέτο μετοχών τρέχουσας αξίας 80 εκ ευρώ μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς.

Από τις πιο πάνω πράξεις, θεωρείται ότι αποτελεί πράξη της πρωτογενούς αγοράς:

α Η πράξη της Α.

β Η πράξη της Β.

γ Η πράξη της Γ.

δ Η πράξη της Δ.

184 γ Το επιτόκιο LIBOR:

α Ορίζεται κάθε ημέρα από την Τράπεζα της Ελλάδος.

β Διαμορφώνεται στην διεθνή διατραπεζική αγορά.

γ Διαμορφώνεται στην διατραπεζική αγορά του Λονδίνου.

δ Διαμορφώνεται στην Ελληνική διατραπεζική αγορά.

185 α Ποια από τις παρακάτω φράσεις είναι σωστή;

α Η έκδοση μετοχών με τη χρήση δικαιωμάτων προτίμησης αποτελεί πράξη της πρωτογενούς  χρηματιστηριακής αγοράς.

β Η αγορά μεγάλων πακέτων μετοχών από αμοιβαία κεφάλαια αποτελεί πράξη της πρωτογενούς χρηματιστηριακής αγοράς.

γ Η έκδοση νέων μετοχών κατά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, αποτελεί πράξη της δευτερογενούς  χρηματιστηριακής αγοράς.

δ Η έκδοση μετοχών με τη χρήση δικαιωμάτων προτίμησης αποτελεί πράξη της πρωτογενούς χρηματιστηριακής αγοράς και η έκδοση νέων μετοχών

κατά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, αποτελεί πράξη της δευτερογενούς  χρηματιστηριακής αγοράς.

186 γ
Το Ελληνικό δημόσιο εκδίδει 6-μηνο ΕΓΕΔ με απόδοση 10%. Δέκα ημέρες αργότερα η απόδοση των ΕΓΕΔ είναι 8%. Σε ποια τιμή θα

πωληθεί στους επενδυτές;

α 95,49.  

β 100.       

γ 96,36.    

δ 97,10.

187 β
Αξιολογήστε την πρόταση: «Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων είναι μέσα χρηματαγοράς που διαπραγματεύονται με

έκπτωση, δηλαδή προεξόφληση των τόκων».

α Σωστό. 

β Λάθος.

γ Null.

δ Null.

188 γ Οι «ανωμαλίες» της αγοράς αναφέρονται στις περιπτώσεις όπου:

α Η προσφορά δεν ταυτίζεται με τη ζήτηση.



β Εξωγενής επίδραση στην αγορά μεταβάλει τις τιμές ή τον όγκο συναλλαγών, χωρίς συνέχεια όσον αφορά στην πρόσφατη πορεία των ιστορικών

τιμών.

γ Η συμπεριφορά των τιμών διαφέρει από αυτή που παρατηρείται σε αποτελεσματική αγορά.

δ Μεγάλες συναλλαγές ή μεταβολή τιμών εμποδίζουν τη διενέργεια συναλλαγών με αποτελεσματικό τρόπο.

189 α

α 832€.

β 1.212€.

γ 825€.

δ 1.202€.

190 β  Επενδύτης πουλάει δολάρια και αγοράζει € με σκοπό να κερδίσει από την:

α Ανατίμηση του δολαρίου

β Υποτίμηση του δολαρίου.

γ Εξαρτάται σε ποιο νόμισμα θα το μετατρέψει.

δ Από την αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων.

191 γ Η ισοτιμία στην αρχή του έτους μεταξύ δολαρίου και ευρώ ήταν 1,50 $ ανά ευρώ. Έστω ότι κατά τη διάρκεια το έτους ο πληθωρισμός στις

ΗΠΑ ανήλθε σε 2% ενώ στην Ευρώπη σε 4%. Με βάση τα παραπάνω, ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι η σωστή;

α Η αγοραστική αξία του € αυξήθηκε περίπου 2% σε σχέση με αυτή του $ (διαφορά πληθωρισμών).

β Η ισοτιμία θα μεταβληθεί υπέρ του νομίσματος με το μεγαλύτερο πληθωρισμό.

γ Η νέα ισοτιμία θα διαμορφωθεί σε $/€ = 1,47.

δ Η ισοτιμία θα μεταβληθεί σε βάρος του νομίσματος με το μικρότερο πληθωρισμό κατά τη διαφορά των δύο πληθωρισμών.

192 γ  Η αγορά συναλλάγματος δεν:

α Είναι μηχανισμός στον οποίο ανταλλάσσονται και εμπορεύονται διάφορα νομίσματα.

β Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και χωρίζεται σε τρεις χρονικές ζώνες.

γ Δίνει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης εντόκων γραμματίων.

δ Είναι αγορά με μικρή ρευστότητα και πολύ υψηλής αξίας συναλλαγές για τίτλους διάρκειας μικρότερης του ενός έτους.

193 γ Χρησιμοποιώντας ως κριτήριο το μέγεθος του κινδύνου, εντοπίστε το ασφαλέστερο από τα πιο κάτω χρηματοοικονομικά μέσα:

α Μετοχή εμπορικής επιχείρησης, η οποία δεν έχει αξιολογηθεί από τους οίκους αξιολόγησης.

β Μετοχή πολυεθνικής επιχείρησης, με αξιολόγηση ΑΑ+.

γ Ομολογία  πολυεθνικής επιχείρησης, με αξιολόγηση ΑΑ+.

δ Προνομιούχος μετοχή πολυεθνικής επιχείρησης, με αξιολόγηση ΑΑ+.

Ελληνική τράπεζα που δραστηριοποιείται ενεργά στην διατραπεζική συναλλάγματος προσφέρει τις 

εξής τιμές (δολάρια ανά ευρώ):          

        Αγορά    Πώληση      

€/$ =       1,212     1,202   

       Πόσα ευρώ πρέπει να πληρώσει ένας επενδυτής που θέλει να αγοράσει 1.000$;    
     



194 β
Σε μια αγορά με απόδοση επενδύσεων μηδενικού κινδύνου 3% και πιθανολογούμενη απόδοση της αγοράς 11%, η μετοχή Μ1 έχει

συστηματικό κίνδυνο (συντελεστής β) 1,5. Με αυτά τα δεδομένα, η ζητούμενη αποδοτικότητα για την Μ1 είναι:

α 14%.

β 15%.

γ 11%.

δ 8%.

195 β
Το χαρτοφυλάκιο Χ έχει επενδυθεί κατά 30% στο ασφαλές αξιόγραφο Α, εκτιμώμενης απόδοσης 4% και κατά 50% στη μετοχή Μ, με

εκτιμώμενη απόδοση 7% και συστηματικό κίνδυνο 1,2. Τα υπόλοιπα κεφάλαια του χαρτοφυλακίου αυτού είναι κατατεθειμένα στην

τράπεζα Τ, με επιτόκιο 1%. Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η εκτιμώμενη απόδοση και ο συστηματικός κίνδυνος του Χ είναι:

α 5% και  0,8.

β 4,9% και 0,6.

γ 3,8% και 0,9.

δ 6% και 0,6.















     

























  













Με βάση τα παρακάτω στοιχεία ποια επενδυτική επιλογή προκρίνετε; 

 

Επενδυτικά 

Προϊόντα 

Α Β Γ Δ 

Μέση Απόδοση 4% 16% 12% 3% 

Τυπική 

Απόκλιση 

2% 7% 8% 5% 

 


