
کارشناسی ارشد
حضرت علی)ع(: دانش راهبر نیکویی براي ایمان است

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

مديريت سرمايه گذاري ها

يك ۱ ۳۰۶۰ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۲۱۸۲۹۵مديريت بازرگاني(گرايش مديريت مالي)

كدام عبارت زير با سرمايه گذاري غيرمستقيم همخواني دارد؟ 

راه اندازي کسب و کار توسط سرمايه گذارانتقال مستقيم وجوه 

 ابزارهاي بازار پولصندوق هاي سرمايه گذاري

1

۱۲

۳۴

-

..

..

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

 اوراق قرضه کوتاه مدت دولتي جزء کدام يک از موارد زير است؟

ابزارهاي بازار سرمايه ابزارهاي بازار پول

صندوق هاي سرمايه گذاري با هدف دوگانهصندوق هاي سرمايه گذاري متوازن

2

۱۲

۳۴

-

..

..

بازار کارگزاري جزء کدام دسته از بازارهاست؟

بازار خارج از بورسبازار دالليبازار ثانويهبازار اوليه

3

۱۲۳۴

-

....

كدام يک از متغيرهاي زير در محاسبات شاخص هاي قيمتي نقش تعديل گر ايفا ميکنند؟

نسبتهاي قيمتيتعداد سهامقيمت سهاموزن قيمت

4

۱۲۳۴

-

....

محاسبات کدام يک از شاخص ها مشکل تر از بقيه است و چرا؟

به دليل وجود انواع سهام– شاخص هاي بازار سهام 

شاخص هاي بازار اوراق قرضه- به دليل وجود انواع اوراق قرضه

به دليل وجود سودهاي متفاوت سهام– شاخص هاي بازار سهام 

به دليل سودهاي ثابت اوراق قرضه– شاخص هاي اوراق قرضه 

5

۱

۲

۳

۴

-

.

.

.

.

بر اساس نظريه مارکويتز:

سرمايه گذاران بايستي تصميمات مربوط به سرمايه گذاريشان را بر اساس اعداد واقعي ريسک و بازده بگيرند.

سرمايه گذاران نبايستي تصميمات مربوط به سرمايه گذاريشان را فقط بر اساس اعداد واقعي ريسک و بازده بگيرند.

سرمايه گذاران بايستي تصميمات مربوط به سرمايه گذاريشان را بر اساس تخميني از ريسک و بازده بگيرند.

سرمايه گذاران بايستي تصميمات مربوط به سرمايه گذاريشان را بر اساس بتا بگيرند.

6

۱

۲

۳

۴

-

.

.

.

.
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

مديريت سرمايه گذاري ها

۳۰۶۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۲۱۸۲۹۵مديريت بازرگاني(گرايش مديريت مالي)

کدام نمودار مربوط به سرمايه گذار ريسک گريز مي باشد؟

ABCD

7

۱۲۳۴

-

....

 پاسخ دهيد.۹ تا ۷بر اساس نمودارهاي منحني هاي بي تفاوتي زير، به سواالت 

کدام نمودار مربوط به سرمايه گذار بسيار ريسک گريز مي باشد؟

ABCD

8

۱۲۳۴

-

....

کدام نمودار مربوط به سرمايه گذار نسبتاً ريسک پذير ميباشد؟

ABCD

9

۱۲۳۴

-

....

کدام گزينه اشتباه است؟

نمي توان کوواريانس سه سهم يا تعداد بيشتري را مستقيم از رابطه کوواريانس حساب کرد.

ضريب همبستگي بازدهها همواره بين منفي يک تا مثبت يک تغيير مي کند.

مقدار کوواريانس بازدهها همواره بين منفي يک تا مثبت يک تغيير مي کند.

کوواريانس براي بيان رابطه بازده دو سهم کاربرد دارد.

10

۱

۲

۳

۴

-

.

.

.

.
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

مديريت سرمايه گذاري ها

۳۰۶۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۲۱۸۲۹۵مديريت بازرگاني(گرايش مديريت مالي)

کدام جزء از نمودار نشان دهنده رابطه نرخ بازده مورد انتظار و انحراف معيار فقط در حالت همبستگي مثبت است؟

SOCمنحني SACپاره خط BSپاره خط BCپاره خط 

11

۱۲۳۴

-

....

 پاسخ دهيد.۱۲ تا ۱۱بر اساس نمودار زير، به سواالت 

کدام جزء از نمودار نشان دهنده رابطه نرخ بازده مورد انتظار و انحراف معيار فقط در حالت همبستگي منفي است؟

 محور افقي نمودارSOCمنحني SACپاره خط BCپاره خط 

12

۱۲۳۴

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

مديريت سرمايه گذاري ها

۳۰۶۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۲۱۸۲۹۵مديريت بازرگاني(گرايش مديريت مالي)

کدام نقطه نشان دهنده وجود حالت فروش استقراضي است؟

MPV نقطه Wنقطه Q نقطه Zنقطه 

13

۱۲۳۴

-

....

 و خطوط واریانس و بازده ھمسان باشد، بھ سواالتA ، B ، Cاگر نمودار زیر نشان دھنده وزن پرتفو سھم ھاي 
 پاسخ دھید:١٨ تا ١٣

کدام نقطه نشان دهنده مجاز نبودن فروش استقراضي است؟

MPVنقطه Wنقطه Qنقطه Zنقطه 

14

۱۲۳۴

-

....

کدام نقطه بيشترين بازده را در حالت مجاز نبودن فروش استقراضي به همراه دارد؟

MPV نقطه Wنقطه Qنقطه Zنقطه 

15

۱۲۳۴

-

....

% کل پرتفوي است؟۳۳ برابر حدود Cدر کدام نقطه وزن پرتفوي 

Tنقطه Rنقطه Oنقطه Uنقطه 

16

۱۲۳۴

-

....

کدام نقطه نشان دهنده بيشترين مطلوبيت از نظر معيار ريسک است؟

MPVنقطه Nنقطه Qنقطه Zنقطه 

17

۱۲۳۴

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

مديريت سرمايه گذاري ها

۳۰۶۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۲۱۸۲۹۵مديريت بازرگاني(گرايش مديريت مالي)

 است؟B و Aکدام نقطه نشان دهنده وجود حالت فروش استقراضي براي سهم هاي 

Bنقطه Eنقطه Nنقطه Zنقطه 

18

۱۲۳۴

-

....

کدام جمله صحيح است؟

آن قسمت از ريسک که بدون توجه به بازار و دارايي شرکتها فقط به حوادث و وقايع مربوط به يک سهم بستگي دارد، ريسک
سيستماتيک نام دارد.

کوواريانس پسماند بازار بيانگر بخشي از ريسک سيستماتيک است.

کوواريانس پسماند بازار بدون توجه به بازار براي داراييها و سهام مشابه يکسان است.

آن قسمت از ريسک که با توجه به دارايي شرکتها فقط به حوادث و وقايع مربوط به يک سهم بستگي دارد، ريسک سيستماتيک نام
دارد.

19

۱

۲

۳

۴

-

.

.

.

.

بازده مورد انتظار پرتفوي چقدر است؟

شانزدهپانزدههفت و نيمبيست و نيم

20

۱۲۳۴

-

....

 باB و A ميليون واحد پولي و دو سهم ۲% باشد، با بودجه ۲۰% و انحراف معيار آن ۱۰اگر بازده مورد انتظار بازار 
 پاسخ دهيد: ۲۳ تا ۲۰مشخصات زير، به سواالت 

واريانس پسماند بتا آلفا سهم
۸۵۰ يک و دو دهم ۱۶ A
۳۱۰ هشت دهم ۵ B

ريسک سيستماتيک را چقدر محاسبه مي کنيد؟

۶۸۵۴۰۰۳۴۷۲۹۰

21

۱۲۳۴

-

....

ريسک غيرسيستماتيک را چقدر محاسبه مي کنيد؟

۶۸۵۳۱۰۳۴۷۲۹۰

22

۱۲۳۴

-

....

انحراف معيار کل چند درصد است؟

شصت و هشت و نيمبيست و نه و يک دهم

بيست و شش و سه دهم سي و چهار و هفت دهم

23

۱۲

۳۴

-

..

..
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

مديريت سرمايه گذاري ها

۳۰۶۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۲۱۸۲۹۵مديريت بازرگاني(گرايش مديريت مالي)

 چقدر است؟Aبتاي سهم 

سه و دو دهمسه

دو و نيمدو و هفتاد و پنج صدم

24

۱۲

۳۴

-

..

..

% ، بازدهي پرتفوي بتاي صفر،۱۰اگر بتوان با نرخ بدون ريسک اقدام به وام گيري و وام دهي کرد، بازدهي پرتفوي بازار 
 پاسخ دهيد:۲۷ تا ۲۴% باشد، با توجه به اطالعات جدول زير برای دو سهم، به سواالت ۳۰ و انحراف معيار بازار ۶٪

واريانس پسماند بازده مورد انتظار سهام
سيصد و هفتاد و پنج ده هزارم شانزده صدم A

هفت صد و هفتاد و پنج ده هزارم هشت صدم B

 چقدر است؟Bبتاي سهم 

يک و نيمهفتاد و پنج صدميک و دو دهمنيم

25

۱۲۳۴

-

....

 چقدر است؟Aانحراف معيار سهم 

هفت هزار و هفتصد و چهل و شش ده هزارمدويست و هشتاد و شش هزارم

پانصد و چهل و دو هزارمشش هزار و صد و دوازده ده هزارم

26

۱۲

۳۴

-

..

..

 چقدر است؟Bانحراف معيار سهم 

پنج هزار و دويست و سي و دو ده هزارمسه هزار و صد و شصت و دو ده هزارم

نهصد و هشتاد و شش هزارمشش هزار و صد و دوازده ده هزارم

27

۱۲

۳۴

-

..

..
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

مديريت سرمايه گذاري ها

۳۰۶۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۲۱۸۲۹۵مديريت بازرگاني(گرايش مديريت مالي)

 چقدر مي شود؟۲شاخص ترينر براي پرتفوي 

نه و چهار دهمچهار و نيمهشت و نيمده

28

۱۲۳۴

-

....

٪ باشد، با توجه به اطالعات۴٪ و انحراف معيار پرتفوي بازار ۱۲٪ نرخ بازده پرتفو ي بازار۵اگر نرخ بازده بدون ريسک
 پاسخ دهيد.۳۰ تا ۲۸جدول زير به سواالت 

واريانس پسماند بتا rمتوسط بازده  پرتفوي
دو صدم يک و نيم پانزده صدم ۱

در حد صفر نيم يک دهم ۲

 چقدر مي شود؟۱شاخص شارپ براي پرتفوي 

شش و شصت و هفت صدمهفت

منفي يك و نيمشصت و پنج صدم

29

۱۲

۳۴

-

..

..

 چقدر مي شود؟۲شاخص شارپ براي پرتفوي 

منفي يك و نيمدو و نيمسههفت

30

۱۲۳۴

-

....
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 49-49نیمسبل اول 49-49نیمسبل دوم  49-49نیمسبل اول 49-49اول نیمسبل  49-49نیمسبل اول

 ردیف جواة صفحه ردیف جواة صفحه ردیف جواة صفحه ردیف جواة صفحه ردیف جواة صفحه

 9 ج 94 9 ج 99 9 ج 99 9 ج 39 9 ج 99-99

 9 ج 999 9 الف 99 9 الف 99 9 الف 74-47 9 الف 99

 9 د 49 9 د 97 9 ة 99-93 9 د 999 9 ج 79

 9 د 49 9 ة 99 9 الف 77-49 9 الف 939 9 ة 79-79

 3 ة 994-939 3 ج 93 3 ة 79-79 3 د 944-979 3 د 49

 7 ة 994-939 7 ج 79 7 ج 999 7 ج 944-979 7 د 999-999

 4 الف 994-939 4 د 999-999 4 ة 999 4 ة 944-979 4 ج 999-999

 7 الف 994-939 7 ة 999 7 الف 999 7 ة 944-979 7 ة 939

 4 د 994-939 4 د 993 4 ج 999 4 ج 944-979 4 د 994-997

 99 د 994-939 99 ة 994 99 ج 999-994 99 الف 944-979 99 ج 994-997

 99 الف 939 99 ة 939 99 ج 979 99 الف 944-979 99 ة 994-997

 99 ج 999 99 الف 937-937 99 الف 979 99 د 947-944 99 ة 994-997

 99 ج 999 99 ج 944 99 ج 944-979 99 ج 947-944 99 الف 997-993

 99 الف 937 99 الف 993-997 99 ة 944-979 99 ة 947-944 99 ج 997-993

 93 د 937 93 ج 993-997 93 ة 944-979 93 الف 947-944 93 الف 997-993

 97 ة 999 97 د 993-997 97 ة 944-979 97 ة 947-944 97 ج 997

 94 ة 937-934 94 الف 993-997 94 ة 944-979 94 د 999-999 94 الف 999

 97 د 937-934 97 ة 939-979 97 الف 944-979 97 ة 937-934 97 ة 944

 94 ة 937-934 94 ج 939-979 94 ج 999 94 ج 937-934 94 ج 944

 99 د 937-934 99 ج 939-979 99 الف 943-947 99 الف 937-934 99 الف 949

 99 ج 937-934 99 ج 939-979 99 ة 943-947 99 جواة صحیح ندارد 937-934 99 ج 949

 99 د �� 99 الف 949 99 د 943-947 99 ج 937-934 99 الف 999

    99 ج 999 99 د 943-947 99 د 937-934 99 ج 937

هست 9سئوال منظور سهم  روی (ج) 934 99 د 937-934 99 جواة صحیح ندارد 934 99 ة 937  99    

    93 ة 934 93 الف 937-934 93 ة 934 93 الف 937

هست 9روی سئوال منظور سهم  ()د 934 97 ة 937-934 97 د 934 97 ة 934  97    

    94 گزینه ج ولی روی گزینه ایراد دارد. 944 94 الف 937-934 94 الف 977 94 الف 934

    97 د 934-937 97 الف 934-937 97 الف 943 97 ة 934

    94 ج 934-937 94 ج 934-937 94 ة 943 94 ج 934

    99 ة 934-937 99 ج 934-937 99 د 943 99 الف 934

                   39ورودی       دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی )گرایش مالی(   تهیه کننده: مهدی علیمردانی                                          
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