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Warszawa
Treśći koncepcja pytań zawańych w teście są przedmiotem praw autorskich i.nie mog4 być publikowane lub w
inny sposób rozpowszechniane bez zgody Komisji Nadzoru Finansowego

r

.''1 i
'

1-/r. -

Zgodnie z Rozporz4dzeniem Ministra Finansów w
sprawie j.nf ormacj i bież4cych i okresovfych
przekazynlanych przez emitentów papierów
wartościowych oTaz warunków uznawania za równowazne
inf ormacj i wymaganych przepisami prawa państ'wa
niebędącego państwem czł'onkowskim, przez''Przychody
ze sprzedazy'' w prz}|9adku emitenta będ4cego
zakładem ubezpieczeń, rozumie się:
A: przychody z lokat;

B: dochody ogółem;
C: składki na udziale wł'asnym,.
.D: Łączne przychody z tytułu odsetek t przychody
tytuŁu prowizji.
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Dzisiejsza cena akcji wynosi 50 PLN. Zgodnie z
oczekiwaniami inwestorów na koniec rokń spółka
wypłaci dywidendę w wysokości 6 PLN na je-dną akcję.
Współczynnik beta tej akcji wynosi I,2. Wolna od_
ryzyka ToczTLa stopa procentowa w)mos i 6f , zaś
oczekiwana roczfla stopa zwrotu z portfela rynkowego
wynosi 169". Na podstawie powyższych danych,
zakładając, że rynęĘ jest efekty"wny okreś1,.której
z wymienionych ponizej wartościjest najblizsza
cela.tej akcji oczekiwana za rok od dnia
oz]-s]-e] szego.

A
B

n

51,0
52,0
53, 0
55,0

zł;
zl;
zł;
zł..

r:. Aktualna cena
\7

I {l

akcji spółki X wynosi L2 PLN. Cena
sześciomiesięcznej europejskiej opcji kupna akcji
spółki X z cen4 wykonania 14 PLN wynosi 2 PLN.
ZaŁÓż, że spółka nie wypłaca d1rwidend. Stopa zwroLu
z aktywów woInych od ryzyka wynosi 5z rocznie przy
kapitalizac1i ciągłej. Wyznacz wartość
sześciomieslęcznej europejskiej opcji sprzedazy
akcji spółki z cena wykonania 14 PLN. Przyjmlj
zał.ozenie, że rynek zna)duje się w stanie
równowagi. Wskaz najblizsz4 warŁość.
A; 2,5 PLN;
B: 3,1 PLN;
.C: 3,1 PLN;
D: 4,4 PLN.
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Inwestor w kazd1rm z ostatnich trzech miesięcy
zakupił akcje za 18o ooo P],N. W ci4gl.i Ęycn Łrzech
cena akcj i wynosiła odpowiednio: 10 PLN,
miesięcy
-i
L2 PLN 9 PLN. ob1icz, i1e wynosi średnikoszt
nabycia jednej akcj l przez inwestora w ciągu tych
trzóch m-iesięóy. Wskaż najbIiż'szą wartość.
.A: l-0, 19 PLN;
B: 10, 33 PLN;
L:
10, 50 PLN;
D: :-r,'73 PLN.

Współczynnik beta spółki Nast'urc j a -wynosi 1, 3 .
obócnie. spółka nie wypłaca dyłvidendy i planuje nie
wypłacać jej przez najblizsze trzy }atą. za.cztety

rlŁa oa aźiśiij spółka planuje w1płacić Qvwidendę
wysokości1,5 pl,N_na akcję. w kolęjnych latach
sLopa wzrostu dpvidendy ńa wynosić s?..o9zacu)
obećny kurs akcJi spółki NasLurcja, jeze1i stopa
wolna-od ryzyka-wynósi 5Ł w ska1i roku. 3.rynkowa
premia za ryzyko wynosi 5,5Ł. Wskaz najbl:-zszą
1 iczbę
A: IO ,46 PLN;
B: L2 ,67 PLN;
.C: 14 ,87 PLN;
D: 1-6,34

.u'A,,

w

PLN.

odchylenie standardowe kwartalngj zmiany ęenY
towa-ru wynosi 0,65 PLN. Odchylelie standardowe
kwartalnej zmiany ceny kont.raktu futures na ten
towar wynósi O,.71 PI,N. Współ.czynnik korelacji .
pomiędz} kwarta1n4 zmianq ceny towaru a kwartalną
żmiań4 óeny kontrakt'u futures wynosi '0,J. Na
kt'órej z
podstawie
iowyzszydn informacji
.wymienionyćtr
"l.ręśł,
jępt
najblizsza
l:-czb
|oniżej
o|tymatna. warLośćwśpółczynńika- zabezPieczenia d}a
k-waitalnego (trzymieśięcznego)kontraktu futures na
ten towar.
uB:
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Bieząca cena akcji spółki X w1mosi 50 PLN. Roczna
slopa zwrotu. z-aktywów wolnych od ryzyka równa jest
5z ,?:?Y kapitaIizacji ciagłój. Na kóniec
na]-DJlzszeg9
roku cena akcji moze wzrosn4ć do 60
PLN 1ub spaśćdo 40 PLN. Zał.óż, że rynek.zna)duje
Ęię w stanie równowagl. Na podstawie.powyzszłch'
d"+ygł'. okreśI, która-z poniżs zych warŁośói_jó;I
najb1iż,=v? wartościeurópejstiój opcj:- sprzóaizy
akc j i sPółki X z termineir iuyronóni.a j edeir rok t. z
cen4
wykonania 50 PLN.

oA: 3 ,6 PLN;
B: 4, B PLN;
C: 6 ,0 PLN;
D: B, 5 PLN;
WsĘółczynnik koreIacj i pomiędzy stop4 zwrotu z
JednostKr uczestnictwa funduszu U a stopq zwrotu z
indeksu rynku wynosi 0,9. oczekiwana stbpa zwrotu z
].ndeksu rynku wynosi 1'1z, zaśoczekiwana stopa
z jednostki uczestnictwa funduszu U wlnosi
lyrolp
.
Stopa
zwrotu z aktylvów wolnych od ryzyka. wyńósi"
??
3z.
podstawie
powyższych dańycrr orróśi , kt|óra z
, 'Na
ponizszych
wartościjóęt ńajbli z|sza udziałowi
,'Y1yk^, sĘecyf icznego (inaczó j niesystematycznego)
Jednost.ki uczestnictwa funduszu U w ryzyku
całkowitym tej jednostki.

t:

o, 8;

oB: 0,6;
C: 0,4i
E; 0,2.
i -,:

Proj ekt . inwestycY]ny charakteryzuJe się

następ-uj 4cym rozkładem przepływów- pienięznych netto
(w PLN)
Rok Przepływ1r pienięzne netto
:

0
1
2
3

minus

plus
plus
plus

6000
3000
2000
1000

Przepływy pienięzne netto osi4ga1ne na koniec
kazdego roku mog4 być rej.nwestówane w spółce ze
stopą zwrotu równ4 15Ł. oblicz wartośćzmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwroLu. Wskaz
najb1:-zsz4 wartość
A.
O,0f;

"B:
L:

6 ,6%;

,0f
14,0f
1_2

;
.

- 4/t'\ł9. Dzj-enna.wartość. zagrożona (VaR) port'fela
zawierajqcego akcje jednej spółki, Ild poziomie
ufnoścj- 99f ,- w1mosi 20 tyś. pr'm. Aby
ziedukować
poziom VaR do 15 tys. PLŃ, nalezy: A:-kuPiĆ akt1rwa.wo}ne od ryzyka, za kwotę równ4
połowie wartości portfela akóji;
.Bj sprzedać j"4''ą piąta portfó1a
akcji;
sprzedać je9ną czwartĘ portfela akcji;
E.
D: sprzedać połowę portfela akcji.
Zgodnie przepl-sami Rozporzqdzenia Ministra
- Finansów zw sprawie określenia
warunków technicznvch
'!1i.
i organi?acyJnych d1a f irm inwestycyjnych, bankói,v,
o których mowa w art. 70 ust. 2 uśtawv-oobrocie
instrumentamj- f inansowrrmi i banków poilierni czvch
oTaz warunków szacowanla przez dom ńaklerski
kapitału'wewnęt'rznego, fiima inwestycyjna powinna
i- -;

prowadzić:
*A: rejestr rodzajów działalności maklerskiej, w
tym wykonyr1lanej przez firmę inwestycyjn4 wewłasn1rm imieniu oraz na swoj 4 rzecż oraz
wykon1rwanej
inny Pgdmiot ną jej Tzec'z, w
'przez powśtał
zwią3Ę9 z którymi
lub moze-pówstać
konf1ikt interesów;
E: rejestr posiadanych licencji t zezwolett;
reąes!1 czynnośc1 wvkonpańych przez członków
E:
zarząau l]-rmy InwestrycY]ne] ;
!: rejestr pism.przychódząćych 1 wychodzących z

firmy inwestycyjnej.

v

Ktglg z,niże1 wymienionych.dział'ań nalezy

polityki ochrony konkurencji

do

:

}.; subsydiowanj.e nieefektywnych gał.ęzi przemysłu
na terenach dotkniętych wysokim bezrobociem;
oB: ochrona patentowa wynalazków;
C: zakaz zawieranla przez producenŁów porozumj.eń
-cenowych;
]Ę pomoc państwa dIa krajowego przedsiębj.orst'wa,
które prowadzi strategiCzr:ą rywalizację z
konkurentami na rlmkach miedzynarodowych.

/
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obIigacja charakteryzuj4ca się duration Macualaya o
Ę3' wart'ości
10,8 Iat, śprżedawanajest po Boo PLN óraz
ma YTM wynoszacą BŁ rocznie t prz! kuponie
w149łacanyn jeden raz do roku.-Której-z ponizej
lrryTiell]9nycĘ wart,ości jest najblizsży spadek óeny
tej obligacji, jeśIi YtM wzrośniedo.9Ł rocznie?.
(Uwzglę{'}ij jędynie''efekt duratj-on||, pomijajac
wypukłośćobligacji).
A: 76,92 PLN;
B: 6 ,56 PLN;
"C: 80,00 PLN;
D:
'7

81-,23 PLN.

Zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktvk Domów
Ę* Maklerskich:
Kodeks nie nakład.a obowiązku na Członka lzby
{,
.
konieczności
udostępnienia Kodeksu do wg14du
.
wszystkim zainteresowan)rm;
Komisja Etyki dokonuje wykładni zasad Kodeksu
'. B:
prs.eTnY
wniosek-co najmniej 3 Członków lzby;
3a
p:- wykładnia zasad Kodeksu jest obowi4zuj4ca-dla
Członków Tzby i innych podmiotów związanyóh
Kodóksu;
;asadami
pl Kodeks oraz wszystkie jego zmiany wi4ż4
Ćzł'onków lzby na poóstawie- i-w trybió ucńwały
Zarządu Tzby- Domów Mak1erskich.

Portfe1 rynkowy charakteryzuJe się następującymi
}F.
j -. parametrańi:
oózekiwana róczńa stopa zwrótń wvnosi
o,20 i wariancja stopy zwrotu jest-równa o,o8-.
oczekiwana roczna stopa zwrotu z akcai spółki A
'.- '*^^ ł u,26. Stopa zwrotu z akŁywów wolnych od
wynos]ryzyka'jes! równa 0,04 rocznie. Rynek zna1duje się
w stanie równowagi. Dla tych danyćh wznacz
kowarj.ancję między stop4 żwrotu ż portfeIa
rynkowego i stop4 zwrotu z portfela akcj i spółki A.
. Wskaz na1bl-izsz4 wartość.
^

A

B

c

D

0, 01,.
0, 1l-;
n 1?.

0,14.

- 6/r.'\L6

ł Koszt -jędnej transakcji zwl4zanej z zakupem b4dź
pP{zedażą instrumentów finansowyćh (u1okówaniem
bqdź pozyskaniem środków pieniężnych) wynosi 30
PLN. W analizowan1rm przedsiębiorsLwie efektywny
rocznY koszt kredytu zakładaj4cy kapitalizaóję
dziennq wynosi 8Ł rocznie (dla :0o
:0o dni). odchyylenie
standardowe dziennych przepływów pienięznych wynosi
600 PLN. Na podstawie obserwacii
obserwacji historvcznvch
historycznygh
pienióznvóh w
wyzuaczorro
wyzrraczono m]'Il]-maJ.ny
mrnimalnv stan
minimalny
pleniĘznych
Scan srooKow
środ[ów p].enJ-ęznycn
środków
wznaczono
wysokości 7 000 PLN. Zgodnie z modóIem Mi1]-era-orra
optyma1ny (punkt powrot'u, celowy) stan środków
pienięznych jest równy:
cA:
B:
C:
D:

17.-!

3
'l
9
10

359
238
968
359

PLN;
PLN;
PLN;
PLN.

Na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu
prańiu pienięózy i finansowańiu Łerroryzmu,
instytucj4 obowi4zan4 nie jest:

$: przedsiębiorca prowadz4cy dział-alnośćw
uakresie pośrednictwa nieruchomościami ;
b. Kraiowb spółd,ziel-cza Kasa
os zc zęónoś c iówo - Kredytowa ;
C: komornik s4dowy;
,D: Narodowy Bank Polski w zakresie, w jakim
prowadzi skup zŁota.

1B.. Zgodnie z przepisami Rozporz4dzenia Ministra
Fj.nansów w sprawie trybu i warunków postępowania
firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art.
10 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, ori'z banków powierni czych, firma
inwestycyjna, która nie posiada zezwolertia na
świadczenie usług maklerskich w zakresie doradztwa
inwestycyjnego:

A: nie moze udzielać klientowi zadnych porad
inwestycyj ny9| dotycz4cych inwestowinia-

w

instrumenty f inansowe i
B: moze udzielać klientowi porad inwestycyjnych
dotyczqcych instrumentów f inansowych;
może udzielać kIientowi porad inwesŁycyjnych
'C:
charakterze ogóInym dotycz4cych inwestowania w
instrumenty f inansowe i
D: moze udzielać klientowi porad inwestycyjnych
charakterze ogólnym dotyczących j.nstrumentów
finansowych lub usług maklerskich.

o
o

t

- 7/a.{1"9}

Projekty inwestycyjne D (3-letni) i K (2-letni)
charakteryzuJ4 się następujac4 struktur4 czasow4
przepłylvów pienięznych netŁo (w PLN)
projekt K
Rok Projekt D
0 minus 6000
minus 4000
:

plus 4000
plus 4000
plus 4000
plus 4000
plus 4000
Stopa dyskontowa jest równa d1a projektów D i K i
wynosi 10Ł.. Zakładając, ze projekty D i K mog4
zosŁać powtórzone i biorąc pód uwagĘ równowazńe
roczne korzyści (równowazną rentę iocznq), wskaz
która z ponizszych odpowiedzi jest prawdziwa:
bardziej- efekt1rwny jest projekt D (z uwagi na
Ą.
NPV z powtórzeniami);
oB: bardziej ef ektlrwny jest projekt K (z uwagi na
NPV z powtórzeniami);
C: projekt D wykreuje równowazn4 roczrlą korzyść
wysokości1600 PLN;
D: projekt K wykreuje równowazna roczn4 korzyść
1
2
3

wysokości1587

PLN.

'"20: Wskaz stwierdzenie -fa]ęauue..w stosunku d'o
elastycznoŚci cenowej podazy:
procentowej zmiany wielkości
}'podazy
- jestdostosunkiem
procentowej zmiany cóny;
zmian popytu
'.B: pozwala ocenić, jak pod vryłyryem
zmienią się cena i oferowana -itóśćodpowia-da.jłce
warunkom równowagi;
C: jest dodatnia;
D: krz1rwe podazy o wysokiej elastyczności s4
stosunkowo strome.

€')

Cena bieząca ob1igacji a wynosi 87,5 PLN, a
zmodyfikowany śreóni czas Lrwania imodified.

jej
- "
duration) to 2,5 roku. DIa obligacji e, wartościte
wynosza odpowiednio 81-,2 PLN oraz 4 lata i 2
miesiqce.fnwestor posiada w portfelu 5O0 obligacji
A i 350 obligacji B. Ile wynósi wartośćcenowa
punktu_bazowego (basis point value) d1a tego
portfela? Wskaz najblizszą Iiczbę.
A
B
C

T'\

ąU

minus
minus
minus
minus

2450 PLN;

342,6
225,8

22,7I

PLN;
PLN;
PLN.

,-

\

a
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Zgodnie z przeprsami ustawy o nadzorze nad rynkiem
finansowym, Komisja Nadzoru Finansowego:
A: jest powoł1rwana przez Prezydenta RP;
*B: Taz do roku składa sprawozdanie Sejmowi RP;
C: posiada inicjatywę ustawodawcz4i
D: nie ma w swoim składzie przedstawiciela
Ministra Gospodarki.

Spółka Stokrotka właśniew1płaciład.ywidendę w
i.zz.
.l..... wysokościl,25 PLN od akcji. Analitycy są
przekonani, ze wysokośćdywidendy będzie wzrastać w
tempie 6% w skali roku. Biez4cy kurs akcji
Stokrotki wynosi 20 PT-,N. Jaka jest oczekiwana
roczrra stopa zwrotw z inwestycji w te akcje? Wskaz
najbIizsz4 liczbę.
A: 6,05f;
B:
C:
łD:

8,24>o;
IO ,'75f
1'2

;

,63f

.

podstawie przepisów ustawy o obrocie
Q4|
\--l Na
insLrumentami. f ininsowymi, wśkazzd.anie f ałsz1rwe:
B: zezwolenie na prowadzenie działalności
maklerskiej wygasa w prz)padku ogłoszenia
upadłościfirmy inwestycyjnej ;
ł,lB: doradzt'wo dIa przedsiębiorstw w zakresie
przejmowania przedsiębiorstw nie wymaga zezwolenia
Komisji Nadzoru Finansowego, jeś1i jest wykon1rwane
przez spółkę niebędąc4 firmq inwestycyjna lub
bankiem,'
C: zagraniczna firma inwestycyjna może otworzyć na
terytorium Polski przedstawicie1stwo lub oddział;
D: zagraniczne firmy inwestycyjne nieprowadz4ce
działalności maklerskiej na terytorium RP nie moga
być stronami transakcji na rynku giełdowym w
Polsce.
]Na podstawie przepisów ustawy o obrocie
{zs.
\..- ' insLrumentami. f ininsow1rmi, p}owadzenie działalności
maklerskiej bez zezwolenia jest:

A: przestępstwem

zagrozonr7m

karq grzwnyi

>Ć prowadzeniem cudzych spraw bez zIecenia;
oC: przestępstwem zagrożonym kar4 pozbawienj-a
r.rnl
YYvłrrvvv+nn6ni

.

F. czynem nieuczciwej konkurencj i
/

.

- YtL.-

/

'\26. W spółce A1fa stopa zwrotu z kapitału własnego
!'.. (RoE) wynosi 8*. bradycyjnie aoĘ zysku przezńaczane

jest na wypłatę dywidend, pozostałe 60z jest
pozostawj.ane w spółce. Współczynnik beta dla akcji
spółki jest równy 1.,5. Stopa zwrotu z aktywów
wolnych od ryzyka wynosi 42. Stopa zwrotu z
portfeIa rynkowego wynosi 1'6f . Zakłada siQ, ze
powyzsze relacje zostanq ut'rzymane w przyszłości
(az do nieskończoności) . Spółka w ostaŁnim okresie
osi4gnęła zysk na akcję w wysokości 6 PLN i
wypłaciładywidendę (w momencie zerowym). Na
podstawie powyzszych danych, wykorzystuj4c model
Gordona oTaz model CAPM , wznacz wartośćakcj i, tuz
po w1rpłacie dywidendy (w momencie ''zeror|) . Zał-óz,
żze rynek znajduje się w równowadze. Wskaz
najb1izszą wartośó.
A
B

c

*D

4,2
8, 9
T2,9
]-4,6

PLN;
PLN;
PLN;
PLN.

\?1,. Zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, kojarzenie stron w celu doprowadzenia
do zawarcia transakcj i pomiędzy nimi, to usł'uga
maklerska:

oferowania instrumentów finansowych na rynku
Ą:
nr_ereguJ-owanym;
p( subemisji usługowej ;
C: przyjmowania i przekazyrivania zleceń nabycia i
zbycia instrumentów finansowych,.

*D: wykonywania z1eceń nabycia 1ub zbyc:-a
instrumentów finansowych na rachunek dajqcego
zleceni-e.

Spółka finansowana jest obecnie jedynie kapitaŁem

własn1rm. Rynkowa wartośćjej aktpuów wynosJ- 5 m1n
PI,N, ?aśrynkowa cena. jegłej akcj+ 50 PI,N.. Spółka..

rozwaza przeprowadzenie finansowej restrukt.uryzacj i
bez zmiany aktywów w taki sposób, aby stosunek
rynkowej wartościdługu do rynkowej wartości
kapitału własnego wyniósł 0,3. Stopa podatku
dochodowego od dochodów spółek wynosi 4oz, a na
rynku spełnione s4 zał.ozenia modelu
Mil-lera-Modiglianiego. Na podstawie powyzszych
inf ormacj i o[reś1,E'tórej ż wymienio-nyclr pońizej
wartościjest najblizsza liczba akcji tej spółkl,
które pozostanq na rynku kapitałov'fym po
przeprowadzeniu opisanej restrukturyzacji.
A: 60 000;
B: '7O 000;
C: 80 000;
.D: 90 000.

ł1,".. x

akcji spółki Bratek, nie wypłacaj4cej
Vgj Biez4cy-kurswynosi
60 PLN. Cena opcji kupna prży
$1rwidendy'
wykonania ,70 PLN i terminie-wygaśnięćia- za 4
Ęursie
lata j-est o 15 groszy większa niz ceńa opcji
sprzedazy dlq takiego samego kursu wykonan_ia i
terminu wygaśnięcia. .Jaka jest wysokóść wolnej od
lYzyka,
.annua]izowanej stopy proćentowej z
kapita1izacją
ciqgł4? Wskaż- najbl-iższ4 1iczbę.
oA

B
C
D

n n?o.

,049;
n nĘo.
0, 069.
o

Inwestycja w akcje spółki Fiołek, o współczynniku
\30J beta
rÓwnym I,25, ffid wartośćoczekiwanq stopy
zwrotu na poziomie ].0Ł. Akcje spółk1 Stokrotka mają
współczynnik bet'a równy 1, B, a oczekiwana d1a nich
stopa zwrotu wynosi ].3Ł. Wartośćstopy zwrotu z
portfela rlmkowego wynosi 9f, a stopa wolna od
ryzyka j est równa 5z . Na r1mku spełnione sq
zał-ozenia modelu CAPM. Wskaz prawdziwe
stwierdzenie:
Ń akcje obu spółek sa przeszacowane'.
$ wyŁ4cznie akcje spółki Flołek s4 przeszacowane;
-C: wył4cznie akcje spółki Stokrotka są
niedoszacowane,P-, akcje obu spółek s4 niedoszacowane.
Zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Domów
Fł.
\-/ Maklerskich,
w przlpadku stwierdzeni-a naruszenia
zasad Kodeksu przez Członka lzby, Komisja Etyki
może w podjętej uchwaIe:
jednocześnie nał.ozyć kilka kar;
'A:
B: naŁożyĆ tylko jedn4 karę;
C: nał.ożyćkarę usunięcia z lzby, co wykIucza
nałozenie kary pienięznej;
D: zawiesić Członka lzby na okres 1-2 miesięcy.
Współczynnik beta dla akcji firmy Tu1ipan wynosi
0, 3, a oczekj.wana stopa zwrotu ma wynosić 6Ż . D1a
akcj i społki Storczykl wartości te irynosz4
or3 --z 4tL
-s79*i rś*. Jezeli rynek śń.i"I"
4 r'7 odpówiebnio
zaŁozenla jednoczynnikowego mode]-u wyceny
arbitrazowej (aer1, to iIe wynosi wartośćstopy
woInej od ryzyka? Wskaz najb1izsz4 1iczbę.
trA: 3f ;
B: 4%;
C: 4,5f;
D: 5f .

/
/
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Zgodnie 'z ustaw4 o rachunkowościI pTzez ''akt1rwa
l3g'
\..: netto''
jednostki rozumie się:
.-A: akŁywa jednostki pomniejszone o zobowiązanj.a,
odpowiadaj4ce wartościowo kapitałowi (funduszowi)
wł'asnemu;
aktywa jednostki pomniejszone o odpisy z t'ytułu
x'
"trwałej
utraty wartości;
jednostki pomniejszone o aktlrwa
aktywa
F.:
-gbrotowe;
i,Ei aktywa jednostki pomniejszone o akt1rua trwałe.

Ę94i Stosowane w ramach analizy technicznej pojęcie
"dlrwergencji" to:
A: kilkukrotna zmiana trendu ze wzrostowego na
spadaj 4Cy;

B: wyjściewykresu oscylatora poza główny zakres
jego wahań;
EC: rozbieżnośćpomiędzy zachowaniem oscylatora i
ruchem cen;
D: pod4zanie cen zgodne z trendem
długoterminowym.

t5-",,
L/

Inwestor kupił dwu1etnie ob1igacje zerokuponowe z
rentownościł(YTM) w)mosz4c4 źz w ska1i rócznej . Po
trzech miesi4cach sprzedał je z rentownością
wynoszac4 7,5z w ska1i roku. .Jaką annuaIizowaną
stopę zwrotu zrealizowal na tej inwestycji? Wskaz
najb1iższ4 Iiczbę.
A
B

'C

D

minus 1,24f;
r ,34f

;

? JvĘA9.
e t

J

5

,5'72
'

.

Zgodnie z Zasadami Et'yki Zawodowej t'taklerów i
{36ł
\.'-.-,.. Doradców (Zasady), podejmuj4c decyzje inwestycyjne
w imieniu kIienta, doradcy powinni zachować
dokumentację stanowiqcą podstawę decyzj i
przez okres 3 1at;
A
przez okres 5 lat;
B
przez okres 10 lat;
C
Zasady nie wskazuJ4 terminu.
.D
:

Wskaz stwierdzenie fałszwve w stosunku do modelu

Blacka - Scholesa (BS):
A: zakłada, że zmiennośćjest stała;
B: zakłada, że rozkład prawdopodobieństwa ceny
akcj i w przyszłościma póstać }ozkładu
I ogarytmi c zno - normalnego ;
C: jezeli pralfy ogon tzeczyrtistego rozkładu
prawdopodobieństwa jest' grubszy niz w rozkł.adzie
logarytmlczTlo - norma1n).m, Ło ńodel BS bedzie miał
tendencję do zan."zania ceny opcji kupna
out -of - the -money i
D: jezeli 1ewy ogon rzeczył'tistego rozkładu
prawdopodobieństwa jest grubszy niz w rozkł-adz:.-e
logarytmiczno - normal[Yffi, to model BS będzie miał
t'endencj ę do zawyżania ceny opcj i sprzedazy
out - of - the -monev

.

Wskaz, Dd podstawie MSR 7 "sprawozdanie z
przepływów pienięznych't, zaLwierdzonego przez IJE,
które z wymienionych przepływów stanowiq przykłady
przepływów pieniężnych powsLaj4cych w wyniku
działa]nościfinansowej
:

A: środkipienięzne zapłacone na Tzecz i w imieniu
pracowników;
B: środkipienięzne otrz1rmane ze sprzedaży
rzeczowch aktpvów trwałYch;
C: środkipienięzne otrz1rmane z tytułu sprzedaż'y
dóbr i świadczenia usługl
nD: qpłyv''y środków pienięznych z tytułu emis j i
obligacj i

ł ąq

}

.

EBITDA jako miara efektów generowanych przez

spółkę:

A: odzwierciedla skutki działa].nościoperacyjnej i
finansowej spółki;
jest' niewrazliwa na zmiany kosztów odsetek;
18' ma1eje
wraz ze wzTostem podatku dochodowego
iŚ:
płaconego przez spółkę;
p; rośniev,ITaz ze wzTostem odpisów amorŁyzacy3nych
sDotKl_.

/
/
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W oparciu o przepisy
ustawy o obrocj-e instrumentam:f in-ansowymi, wskiz żdanie lrawdziwe;

firma inwest'ycyjna ma obowi4zek zatrudniać
}':
przynajmniej jednego doradcę inwestycyjnego do
kontaktu z klientami;
B: firma lnwestycyjna ma obowi4zek sporz4dzać
uTouny o świadczenie usł'uq maklerskich w formie
pr-senine3. pod rygorem nieńaznoścl z klientem kazdej
kategorii;
p firma inwestycyjna ma obowj-4zek prowadzić
Łachunki papierów wartościowych dla klientów,
jeś1i zarz4dza portfelami, w skł'ad których wchodzi
jeden J-ub więcej instrumentów finansowyćh;
*D: firma inwestycyjna ma obowi4zek zawiadamiać
Komisję Nadzoru Finansowego o zamj.arze rozpoczęcia
działalności maklerskiej na terytorium innego
państwa czł'onkowskiego.

4I

Zgodnie z MSSF ].3
wartości godziwej '' ,
' zatwierdzon).m przez''Ustalanie
UE, w hierarchii wartości
godziwej najwyzszy priorytet nadano nast'ępuj4cym
danym wejściowym stosowanym do ustalenia wartości
godziwej składnika aktylvów ]-ub zobow:4zania:

-'A: cenom notowanym (nieskorygowan)rm) na aktywnych
rynkach za identyczne akt1zwa Iub zobowl-4zania
(dane wejściowena poziomie ].);
B: cenom notowanym na rynkach, które nie są
aktywne , Zd identyczne akt'ywa 1ub zobowiqzania
(dane wejściowena poziomie 2);
C: dan1rm wej ściow1rmobserwowa1n1rm w przypadku
danego składnika akt1rwów lub zobowl4zania,
pośrednio albo bezpośrednio, inn1rm niz ceny
notowane uwzględnione na poziomJ-e 1 (dane
wejściowena poziomie 2);
D: nieobserwowaln1rm danym wejściowymdotyczqcym
danegg składnika.aktywów 1ub zobowiązania (dane
wejściowena poziomie 3)
.

-L4/1. \..42.,Pani Maria W. postanowiła. w sposób systematyczny
\"'--,. oszczędzać. na
Ęw9j4 emeryturę-. P1anu3e ona co
kwarŁał Iokować
kwotę 2oÓo PLN w ci4lu.najb1it,szych
45 1at, tj . do momentu swoj ego prze3 sct_a na
emeryturę. T ty* czasie, tj.-w órreśie najbl
45, Iat nominalne. oprocentówanie tej lokaćy 'zszych

wyniesie.4* roczlie- przy kapitali,ać1i kwaitalnej
W momencie'przejścia na_emeryturę pańi Maria W.
p1angje- zainwesŁować zgromadiony w ten sposób
',kapitał' emerytalny''. Ćhciałaby ona w koieinvch
latach (okresń emerytalnego) olrzymywać
Ńóió48 000 PLN rocznie. Ptańuje korzystać z
środków. przez okres ko1ejnych 35"lat (ońa lub
!vgr'nasLępcy)
. Zał.óz, ze wpłaĆy. i wypłaty
]-ej
będq
na koniec óapoi''ieanilrr ofresów.
4."l.9.v'"ne
oPticz
w1.magan4-stopę. z zwrotu z inwestycji w
okresie emerytalnym; kt'óra zapewni pani.Mórii W.
wYpłatę 48 000 PLŃ rocznie prżez 35 1at, aż do
całkowitego wyczęrpa+lą zgrómadzonego wcześniej
''kapitał'u'' . Wskaz najbl:-zśząwartośb.
.

-A: 3,2f ;
B: 3,8?;
C: 5,2f;
D: 8,1-2.

Portfe1 składa się v I7 nieskorelowanych ze sob4
obligacji korpor?cyjnych.
Kazda z obligacji
rating na poziomie B._ Prawdopodobieństńo,. ze ma
emitent w.ci4gu roku nie wyw!.qze się ze swoich
zoĘowiazafi (default probab-i1i!v)- wyńosi 5,g3f
Zakładaj ąc- równomierny rozkład- defiult probabi1ity
w ciągu loĘu, oszac,uJ_, jakie jest
prawdopodobieństwo,
Źe óokłaańie dwóch emitentów
nie. wywiąze się ze swoich zobow:ązań w ciągu
najbIizszego miesi4ca. Wskaz najb1 izsz4 1ićzbę.
A: 0,0325f;
B: 0,325f;
C: 0,027f;
D: 0,272.
.
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oczekuje siQ, że spółka omega osi4gać będzie zysk
{4,,i przed
odsetkami i opodatkowaniem (EBTT) w wysokości
100 000 PLN rocznie pocz4wszy od pierwszego roku az
do nieskończoności. Stopa podatku_dochodoweqo
wynosi 2o9o. Koszt kapitiłu-własnego d1a spóiai
omega zakładajqc, że korzystałaby ona jedynie z
kapitału własnego wynosi 10Ł. KoŁzystajqc_, modelu
Millera-Modiglianiego dla gospodarki z- podatkami
wznacz wartośćzadł'uzenia spółki omega, d1a
którego wartośćspółki zadłużonejbędżie równa
900 000 PLN. Wskaz najb1iższ4 wartość.
A: 300 000 PLN;
"B: 500 000 PLN;
C: 800 000 PLN;
D: 1 100 000 PLN.

ń
{

Zał-óz, że na rynku kapitałowyrrr występuj4 jedynie
akcje dwóch spółek: A i B. Kapitalizacja spółki A
jest dwukrotnte wyższa anizeli kapitaLizacja spółki
B.-9{ęhvIenie standardowe stopy zwrotu z akcji
spółki A wynosi 30f, zaśodchyIenie standardówe
stopy zwrotu z akcji spółki B wynosi 50Ł.
Współczynnik korelacj i pomiędzy_ st'op4 zwrotu z
akcji spółki A a stopq zwrotu ż akcji spółki B
1,uyt1osi 0,7. Na podstawie powyższych danych określ,
której z ponlższych 7l-czb jeśt najblizsża wartość
ryzyka systematycznego akcji spółki B (wyrazanego
j ednost.kach warianc j i stopy zwrotu)
A: 0,0682;
B: 0 , 0790;
C: 0, 0850,'
D: 0, 0950.

W

.

,36} W spółce ABC oczekuje SiQ, że w przyszŁy,rn roku zysk
\-,/ netto osi4gnie wartośĆ500 000 PLN. Planuje się
utrz1rmanie w przyszł-ośclobecnej struktury
kapitałowej. W spółce rozwazarle jest podjęcie

projektu inwestycyjnego o ł4cznych nakładach w
wysokości 400 000 PLN. Utrz1rmujac zat.ożon4
strukturę kapitałowq i realizuj4c rezydualn4
po1itykę wypłat dyvuidend spół'ka może śobiepozwolić
na wypłatę dywidend w wysokości 300 000 PLN. DIa
powyzszych zaŁozeń' Wznacz planowany do utrzymania
udział kapitału własnego
w finansowaniu całeło
maj4tku slotti.. Wskaz ńajblizsz4 wartość

A:

20f

;

oB: 50Ł;
C: '75f ;
D: 80Ł.

-a6/t'\*7,, Wskaz, Ild podstawie MSR

1 tlPrezent'acja sprawozdań

finansowych'', zatwierdzonego przez IJń, xLóre z
poniższych stwierdzeń jest prawdziwe
przy. sporzqdzaniu sprawozdanj.a finansowego
Ą'
kierownicLwo jednostki dokonuje oceny zdolnóści
jednostki do kontynuowania dz-iałalno3ci ;
B: j ednostka sporz4dza sprawozdanie z przepł-Wów
pienięznych zgodnie z zasad4 memoriałul
.C:
jednostka prezentuje podział kosztów ujętych w
rachunku zysków i strat zawsze w układzieporównawczp (rodzajowym) ;
całkowite dochody ogółem to suma przychodów ze
F.
sprzedaży i kapitału wlasnego jednosLki.
:

bq

Rentownośćrocznych bonów skarbowych wynos:- 5,5f, a
rentownośĆ zerokuponowych rocznych obligacj i spółki
Irys 8,5Ł. W przypadku niedotrzymania zobow:-4zail
przez emitenta, inwestorzy odzyśkuj4 50Ł Ł4czne1
kwoty zainwestowanego kapitału_ i oćlsetek.
Zakładaj4c neutralnośćinwestorów względem ryzyka,
wzl:acz prawdopodobieństwo dotrzymania zobowi-4żafl
pTzez spółkę Irys. Wskaz najb1lzsz4 liczbę.

A:82,4f;
B:
89
;
(,. q^,3>"
Ę2.
D: 97 ,02
.

49

Analizowane sa stopy zwrotu z akc1i dwóch spółek A
i B. Dla akcji spółki A współczynńik beta równy
j"Ę!" ł,6 i wariancja resztówa o;06. Dla akcji spółki B współczynnik beta równy. jest a,4 iwarranqja resztowa 0,1-2. Wariancja stopy zwrotu z
portfe1a rynkowego wynosi 0,35. Spełnione s4
zał"ozenia modelu jednoczynnikowego. Wskaz, która z
ponłzszych wartościjest najbIizsza wartości
współczynnika korelacji między stopami zwrotu z

akcji spółki A i z akc1i spółki
A: 0,25;
(1
v!

tlvI

,x.

Iv,

. n
vt9Jt ao.

D: 0,96.

B.

/
/
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z^\??4 spółki Alfa rozpaLruje mozliwośćprze1ęcia
.5Ę.
.
spółki Beta. Prawdopodóbieńśtwo prze)ęcia oćónia
on na 0,65, jeś}i wyrazi na to zgódę żarz4d spóŁki
Beta oTaz TLa 0,35, jeśli zarz4d ten nie wyrazl na
to zg9dy. 'Prawdopodobleństwo wyrazenia zgódy przez
zarz4d spółki Beta ocenj-ane jest na o,60. wa _
podstawie powyzs?Yc\ danyc! okreśI, k!.or"j z
w1rmienionych ponizej wartościjest najb1:-ższe
praw9opodobieństwo tego, ie spółka Alfa przejmie
spółkę Beta.
A
B
C
T-\

0, 51_0;
0

,545;

0, 550;
0, 578 .

Zgodnie z Zasadami Etyki Zawodowej Maklerów i
Doradców, zlecenia składane przez doradców,
dotyczqce transakcji na ich rachunkach własnych
powinny być:

A: potwierdzone w formie elektronicznej lub
pr_semnel
uB: potwierdzone pisemnie;
C: kwesta ta nie jest określona Zasadami Etyki
Zawodowej Mak1erów i Doradców;
D: składane tylko w firmie inwestycyjnej, w
której doradca jest zatrudniony.
,-

F, s Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, w spółce z
ograniczon4 odpowiedzialności4' uprz).wi1ej owanie
dotycz4ce prawa głosu:

A: nie moze przyznawać uprawnionemu więcej nlz
Łrzy głosy na jeden udział;
*B: nie moze przyznawać uprawnionemu więcej niz
głosy na jeden udzj-ał,.
C: nie musi doŁyczyć tylko udziałów o równej
wartościnomi-nalnej;
D: nie jest dopuszczalne.

dwa

banku prowadzi 2506 rachunków. Pobrano
}ę.
( \ oddział
Iosowo próbę aOO rachunków i okazało SiQ, ze
przeciętny stan rachunku wynosi L296,64 PLN.
odchylenie standardowe z próby wynosiło 420 PLN. Na
podstawie powyzs?Yc\ danyc! okreśI, k!."ręj z w1rmienionych ponizej wartości jest najb1izsza dolna
granica 90f przedział.u ufnościd1a przeciętnego

stanu tego rachunku.

A: 1230,54
B: 1242 ,88
C: L251- ,84
D: L265 ,'72

PLN;
PI-,N;

PLN;
PLN.

-19,/1
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Wart'ośćnominalna obligacji wynosi ]-ooo zŁ. Została
ona zakupiona za cenę 920 zł.. Termin wykupu
on9
wvkuou wynosi
wvnosi
6 Iat'..Roczny kupon jest równy 7*, odsótk-i kulonowe
sq w1płacane co pół roku. Inwóstor planuj e utizymać

tę obligqcję.przez najbIizsze 4 1ata. Planuje oń
reinwestycji otrz1rmanych z obligaćji
odsetek ze stop4 zwrotu 8? ioczńie. Po czEeróch
latach obligacja ta ma zostać sprzedana za cenę
równą wartości nomina1nej. Na podstawie powyższych
danych określ, której z poniż'sżychwartości
najb1izsza jest całkowita roczna stopa zwrotu dla
dokonywać

inwestora.
A: B,3f;

B: 8,5f;
-C: 9 ,4f ;
D: LL,9Z.

jest wysokośćannualizowanej dwuletniej stopy
procentowej wolnej od ryzyka, jeze1i dwuletńie
zerokuponowe obligaje korporacyjne o wartości
nomina1nej 100 PLN, mozna nabyć za 86 PLN, a spread
kredytowy wynosi 5 p.p.w skali rocznej? Wskaz
najb1iższ4 1iczbę.

r{;
\: "_' ,Jaka

A: 5 ,24f ;
B: 4;L6f;
C: 3,359a;

*D:

2

,832

.

Zgodnie z Rozporz4dzerl:-em Ministra Finansów w
/9€.\ sprawie szczegóLnych zasad rachunkowości domów
maklersklch, wyceny aktywów finansowych nabytych w
imieniu i na rachunek własny domu makIerskiegó
dokonuje się na dzień bilansowy, zgodnie z ustawq o
rachunkowości oraz w ten sposób, że:
A: aktlrwa finansowe utrzymlrwane do terminu
zapadalności wycenia się według wartościrynkowej;
B: aktyvua finansowe dostępne do sprzedazy wycenia
się według wartości godziwej, a skutki zńiańy
wartości godziwej odnosi się odpowiednio w
przychody 1ub koszty finansowe,C: akcje i udziały w jednostkach.podporzqdkowanych
wycenia się metod4 praw własności;
D: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia
się według wartości rynkowej, a akt1rwa finansowe,
d1a których nie istnieje aktywny rynek - według
określonej w inny sposób wartości godziwej.

/
/

-re/L.Które z n:'ze3 przedstawionych połqczeń
|ś',
\*. przedsiębiorśtw
jest przykiadein kóngtomeratu:

fabryki produkującej samochody z
Ł- poł4czenie
produkuj4c4
szyby samochodowe;
-firmą
B.: poł4czenie dwóch firm produkujqcych włókna
sztuczne;
*9; poł4czenie fabryki kosmetyków samochodowych
firmą produkujqc4 obuwie;
fabryki .produkujacej -maszyny
F'
- połączenie
'rolnicze
z firmq zajmujqcą
się ich dystrybucj4.
*/

z

959, przedział'u ufnościdla średniej
# Rozpiętość
danej zmiennej w populacji jest równa 20

jednostkom. Na podstawie powyzszych danych okreś1,
której z wymienionych ponizej wartościjest
najb1:-zsza mierzona w tych samych jednośtkach
rozpiętość90Ł przedziału ufnościdJ-a tej średniej,
jeśIi wszyst'kie po.zostałe dane nie ulegaj4 zmianió,
za3 zmienna ma rozkład normaIny.
A: 22,00;

B:
C:
Dz

18, 51;
I'7 , OL;
1,6,79.

eIastycznośćcenowa popytu na dobro
\sgj
\*-/ Mieszana
lr j rr.
względem zmian-

||itt

ceny d'obra
1i..
A: reIacja
między względną zmianq zapoLrzebowania
na dobro t|itt a wzgledn4 zmian4 ceny dobra j|tB: stosunek wzgIędnej zmiany rozmiarów popytu na
określone dobro do wzg1ędnej zmiany dochodul
C:
między wzgIędn4 zmianq popytu na dobro
|lil| relacja
przy
określonej
stałej wartościceny dobra
lr-ł il.
JI
.D: zadne z powyzszyc!;r.
|t

Cena obligacji dwuletniej z roczrip kuponem 10*
\*- wynosi
9'7 PLN, a cena obligacji dwuletniej bez

["66-',

kuponów 80 PLN. Ile wynosi cena rocznego bonu

skarbowego, jezeIi na rynku nie ma mozliwości
arbitrazu? Wszystkie i-nstrumenty s4 wolne od ryzyka
kredytow€9o, a ich wartości nominalne są równe 100'

*A:90
B: 91
C: 92
D: 93

PLN;
PLN;
PLN;
PLN.

-20
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Na rynku gpisywanp przez jednoczynnikowy model
wyceny arbrtrazowęJ (APT) portfel A charakteryzuje
się wartościąwspółczynnik-a beta o ,2 oTaz
oczekiwan4 roczrr4 stop4 zwrotu 6,5z, zaśportfeI B
wart'ości4 współczynnika beta o,4 oTaz oczókiwaną
roczr:^q stopq zwrotu 7,5f . Roczna st'opa zwrotu z
aktywów wolnych od ryzyka wynosi 5?. Inwestor
chcqcy skorzystać z ńożliwościarbitrazowych
pojawiaj4cych się na t1rm rynku, powinien ża14ć:
A: k1ó!ką pozycję w portfe1u A i krótk4 pozycję w
portfelu B;
B: krótkq pozycJę w port'felu A i dług4 pozycje w

portfelu B;
dług4 pozyc)ę
portfelu B;
D: długq pozycję
portfelu B.

-''C:

portfelu A i krótk4 pozycję w
w portfelu A i dług4 pozycję w
w

Całkowita wielkośćśrodków pienięznych
potrzebnych
\' '. do
finansowania transakcji -spółki o.w ci4gu rokil
wynosi 5 200 000 PLN. Roczna stopa zwrotu
(oprocent'owania) uwzględniana prży inwestowaniu
środków pienięznych śpółki (alLerńat).wne koszty
środków pienięznych) wynosi Loz, żaś
]rt'rzymywania
koszty- j ednorazowego pozyskania środków pienięznych
s4 stałe i wynosz4 150 PLN od jednej trańsakcji.-Na
podstawie powyzszych danych określ, której z
ponizszych wartości jest najbIizsze optymalne
przecięt'ne sa1do środków pienięznych spółki D
oszacowane zgodnie z modelem Baumola.
A: 50 990 PLN;
B: 62 450 PLN;
C: 101- 980 PLN;
*D: I24 900 PLN.

1o62

podstawie przepisów Rozporz4dzenta Minist'ra
63.
- Na
Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania
flrm inwestycyjnych, banków, o któryćh mowa w art.
7O ust. 2 ustawv o obrocie instrumentami
finansow1rmi, oriz banków powierniczych, dom
maklerski *ą obowiqzek opracować i wdrozyć zasady
best execution:
A: . zawsze, gdy otrzyma zezwolenie na prowadzenie
działa1noścImakIerśkiej w zakresie o.ferowania
f inansowych ;
'instrumentów
b.. wyłacznie * p'"ytr,"ó'.", gdy świad.czyusługi
maklerskie na terytorium innych państw UE w-formie

oddziału;

"c: jeś1i oferuje mozIlwośćrea1:-zac1i z1eceń
klientów na .więce1 nlż jednym rynku_ regulowanYm;
syt'uacji, gdy Iiczńa jógo i<tientóń przek?oczy
}Ę.-*
prÓg
w przepisach prawa.
wzrraczony

r
/

-2L/r. -

Spółka GAMA wyemitowała obligacje o wartości10
t54i
\--r' m-ilionów
PLN ó zmiennej stopIe irocentowej o jeden
punkt procentowy przewyższa1acej stopę I.,IBOR przy
kuponie wypłacan).m na koniec roku. ob}igacje
zostały sprzedane po cenie równej wartości
nominalnej. obawiaj4c się podwyzszenia stóp
procentov'Iych, spółka chciałaby przy pomocy
kont'raktu SWAP zapewnlć sobie, ze jej zobow:-ązanie
będzie miało charakter zobowi4zania o stałej stopie
procent.owej. Dealer na rynku SWAP obecnie oferuje
SWAP polegaj4cy na zamianie slopy LIBoR na stopę 7z
rocznie. Której z wymienionych ponizej wartości
jest najb1:-ższa stała Toczn.a stopa procentowa, jaka
jest sobie w stanie w sposób syntetyczrry zapewnić
spółka GAMA, uwzględniając wymieniony SWAP oTaz
wyemitowane obligacj e .

A: :..f;
B: 6f;
C: ]f;
*D: 8Ż.
Które z niże1 przedstawionych dóbr jest

dobrem

społecznie?
wszystkie wazne dobra udostępniane
}*
KOnSumentom;
wszystkie dobra, Co do których społeczeństwo
€:
jest zdania, że ludzie powinni je otrzymywać bez
wzgledu na wysokośćswoich dochodów;
C: wszystkie dobra udostępniane konsumentom przez
pąństwo za darmo;
wszystkie te dobra, których nie produkuj4
$.:
prywat'ne przedsiebiorstwa, poniewaz osób nie
płac4cych,za te dobra nie sposób wyk1uczyc z
poz4dan1rm

Konsumpcl

ł.'ł\

r-

.

z przepLsami Rozporz4dzenia Ministra
\-/ Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania
firm inwestycyjnych, banków, o kt'órych mowa w art.
10 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami
finansow1rmi, orAz banków powierniczydn,
ustanowienie depozytu zabezp:-eczaj4cego jest
niezbędne w celu wystawienia z]ecenia brokerskiego:
A_: nabycia opcj i;
B: sprzedazy akcj i;
oC: krótkiej sprzedazy akcji;
Pt kupna certyfikatu inwestycyjnego.

i'66.} Zgodnie

\

-22

/r.

-

i6'7': Wskaz stwierdzenie '\-**-,
fałszytlve w stosunku do linii
\*"' DUOZeE,OW€I
\

:

qA: obrazuje maks1rmalne kombinacje i1ościowedwóch
dóbr, które może nabyć konsument przy danym
dochodzie i danych cenach;
B: pokazuje maks1rmaln4 ilość jednego dobra, kt'órą
mozna uzyskać przy danej ilości drugiego dobra i
st.ałej wielkości budzetu;
C :, pun!|v leżace po:izej Iinii'budzetowej daja
mozJ_r-wosc
znu-].r_e] szenaa Konsumpcl r_;
D: punkty 1ez4ce na lini budzetowej wyczerpuja w
całościbudzet konsumenta.
przl4padku, gdy dom maklerski wykonuje w stosunku
l|"ł W
do rekomendowanych klientowi instrument'ów
finansowych funkcję animatora' to zgodnie z
Kodeksem Dobrych Praktyk Domów Maklerskich, dom
maklerski powinien:

t'-;
u

,

A: stosowną informację o t1rm fakcie zamleścićna
własnej stronie internet'owej i w widoczn}.m miej scu
we wszystkich placówkach domu makIerskiego;
B: wstrzymać się od udzielania rekomendacji;
C: poinf ormować k]-ient'a o tym f akcie w stosownej
umowie o świadczenie usŁug mikIerskich;
"D: poinformować klienta o tym fakcie w udzielonej
rekomendacj i.

$p oscyIator sLochastyczny określa:

A: w jakiej relacji pozostaje cena zamknięcia do
.cąłego zakresu cenowego w danym okresie;
Ą: ile wynosi stosunek średniej ceny wzrostu z
ostatnich kilku dni do średniej ceny spadku z
ostatnich kilku dni;
C: jakie jest odchyIenie standardowe wskaźnika
określaj4cego 1iczbę spółek, których cena wzrasta
do l-iczby spółek, których cena spada;
D: jaka jest wartośćwariancji oscylatora RsI.
delta akcji wynosi !, a współczynnik
delta opcji kupna wystawionej na t4 akcję wynosi
0,25. Inwestor posiada portfel zł.ozony ze 100 akcji
i 400 opcji kupna wystawionych na te akcje. Ile
wynosi współczynnik delta tego portfela?

{{oj. Współczynnik

\l

tt

B

t)

minus 1;
U;

plus

1,;

pJ-us 2.
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Portfel składa Pię ze I2o akcji. Kazda z akcji ma
jednakowy udział w portfelu. xorelacja międz}
stopami zwrolu z kazdej z par akcji ńchodż4clrch w
skład portfela jest równa Ó,4. Prźeciętna ńaiianc-ja
stopy zwrotu z kazde3 akcji wynosi 0,05. Na
podstawie powyzszydn danyćh określ, która z
ponizszych 1iczb jest najbI:-zsza wartości
odchylenia standardowego stopy zwrotu z
ana1izowanego portfela. Wskaż-najbI:-zsz4 wartośó.
A

rB

c

D

,01,42;
0, 0203;
o ,]-423 ;
o

o,2o0o;

Port.fel inwestycyjny składa się z 4 akcji (od X1 do
v2,L
\./ X4)
. Kazda z akc1i ma równy wartościowyudział w
portfelu. -Współczynnik beta d1a portfe1a w1mosi
beta dla akcji x1 wynos-i I,9.
\:6.' Współczynnik
al...ja.X1
została sprzedana i w jej mieJsce została
zakupiona akcja A. Ile powinien-wynieśó
współczynnik beta dla nowo zakupiónej akcji A, aby
współczynnik beta dIa portfela ósi4gń4ł póziom t,4l
Wskaz najb1izsz4 wartoŚi.
A: O,9i
C: I,2 i
D: I,3 .
L,L,

t

Inwestor zastosował' strategię stelaza (straddle)
i73.
.\ - zł.ozoną z ToCzTIej
europej skiej opcj i kupna zakupu
akcj i spółki A o cenie- w!,ronańia. oó PLN oraz
rocznej europejskiej opcji sprzedazy akc1i spółki A
o cenie wykonania 60 PLN. Cena (premia) opcji kupna
zakupu wynosiła 5 PLN, zaścena (premia) ópćji sprzedazy 3 ĘłN' Przy której z wymienionych ponizej
cen akcji spółki A w momencie wygaśnięciaopćji,
zysk tego inwestora z zastosowańej strategii będzie
najblizszy zeru?
A:63 PLN;
B: 65 PLN;
-C: 68 PLN;
D: 72 PLN.

-24/1_.-

Której z ponizej wymienionych liczb jest najblizsza

wartośćwspół'czynnika delta półrocznej
europejskiej opcji kupna na akcje spółki nie
wypŁacajacej dywidendy, jeśIi jest to opcja t|aL the
money'|. ZaŁóż, że wolna od ryzyka stopa procentowa
wynosi \?z rocznie. . (kapitaIizacja. ciqgła) , zaś
zmiennoŚĆ ceny akcji mierzona odchyleniem
standardowym stopy zwrotu w sposób właściwyd1a
modelu Blacka-Scholesa wvnosi 40f w skali roku.
A

B
Ć
D

0,4801;
,5199
,5987
0, 6368
0
o

;
;
.

Spółka skróciła terminy płatnościdla swoich
f1s;
'.*.,, odbiorców.
Zakładaj 4c niezmiennośĆ innych warunków
spowodowało to:

B; wzrosL zobowtązań wobec dostawców;
B: wzrosL zapotrzebowania na kapitał obrotowy
ńetto;

]g.; zwiększenie stanu zapasów;
D. zmniej szenie stanu na1ezności .
".

i'].'. Zygzak to formacja składaj4ca się zi
5 fa1 ukształtowanych w kierunku zgodnym do
'.A:
głównego trendu;
p'.:
7 f al ukształtowanych zgodnie z proporc j ami
.wyliczonymi
w oparciu o wskaźnik RSI;
C: 3 fal uksztaŁtowanych w kierunku przeciwnym do
głównego trendu;
p.: 4 fal-, z których dwie ukształtowane sq W
kierunku zgodnym, zaś2 w kierunku przeciwnym do
głównego t'rendu.

[]."

Produkt. krajowy netto obejmuje między innymi:

A: zadłuzenie zagral1:-czT1e i
B: cał4 wartośćinwestycji zrealizowanych w
roku;
C: cał4 wartośćinwestycji zagranicznych;
"D: wydatki rz4dowe.

danym
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InwesLor liczy na spadek ceny zł-ota. Planuje, za
pomocą kontraktów futures, oŁworzyć pozycj{
równowazn4 krótkiej sprzedaży zł-oŁa ó warLoścl5
m1n USD. odchyIenj-e standardówe ceny zŁota wynosi
O,06, a cen kóntraktów futures o,o7 w ska1i ioku.

Współczynnik kowariancji cen zŁota i kontraktów
futures wynosi 0,00378 w ska1i roku. Wartośó
jednego kontraktu wynosi 100 tys. USD. Inwestor
poprgqił Cię o wykonanie transakcji. Co powinieneś
zrobić?
i$.: kupić 58 kontraktów;
B: sprzedać 47 kontraktów;
9; kupić 4I kontraktów;
.D: sprzedać 39 kontraktów.

roczna stopa zwrotu z portfela rynkowego
f,t":
\*/ Oczekiwana
wynosi \5z, roczna stópa zwrotu z- aktywów wó1nych
od ryzyka wynosi 8Ł. oczekiwana roczna stopa zwrotu
z port'fela X o współczynniku beta 1-,25 wynosi L.7z,
Traktuj4c jako punkt odniesienia mode1 wyćeny
akty"wów kapitałowYch- (CAPM) okreśI, które z
ponizszych stwierdze(t dotycz4cych portfe]-a X jest
prawozr_we:

'A:
B:
$.:
.X

portfel X jest zbyt drogi;
portfel X jest zbyt tani;
portfel X jest wyceniony w sposób właściooy;
współczynnik aIf i dIa pórtf eia X wynosi, ńi.'us

0, 35Ł.

składa się z akcai czterech spółek: A, B, C
€;\v/.
; Portfel
i D. Portfel oTaz akcje charakteryzuJą dane zawarte
w tabeli.
Akcje Wartośćakcji
współczynnik beta
nq
A
100 000
B
100 000
L,I
c
400 000
L,6
'la
D
400 000
oczekiwana stopa zwrotu z portfela wynosi 15Ł.
Stopa zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka równa jest
5Ł. Podjęto decyz3ą o sprzedazy akcji D. Za wpły,rry
ze sprzedazy zakupione zostaną akcje spółki A. Ńa_
podstawie powyzszych danych okreś1,która z
ponizszych wartości jest najb1iż,sza wartości
oczekiwanej stopy zwrotu z nowo utworzonego
portfela.
A.

A Aż.

B: 9,5f;
C: ]-0,4f;
oD: L2,'72.
v,

Le,

\
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i81'' Wskaż stwierdzenie prawdziwe;
A: funkcja_popytu globalnego pokazuje zmiany
wywołane bezpośrednio pizez zńianę pożiomu
Popyt!
dochodu narodowego;
*B: konsumpcja jest Iiniową funkcj4 dochodu;
Lrz1rr,uej popytu glońalnego zalezy
Ę' nachy1óni-e
.wyŁ4cznie
od poziomu konsumpcj1 auŁonomiCzrre1 i
p":
p1anowane oszczędnościsa zawsze równe
'planowanym
/'1

inwestyc

{u\oAĄ
t

:

',.!

j om.

Zgodnie z przeplsami usŁawy o funduszach
inwestycyjnych, jednostki uczestnictwa funduszu
inwestycyj nego otwartego

:

z chwil4 odkupienia ulegaj4 umorzeniu z moc,y
F..
pFawa i dlatego nie mog4 być przedmiotem zastawu;
}': podlegaj 4 dziedziczeniu i mog4 być zbyte przez
uczestnika na rzecz osób trzecj-ch;
mogą być przedmiotem
a zaspokojeni.e
&
'zastawnj-ka z przedm+olu zastawu,
zastawu' następuje
wyŁ4cznie w wyniku ich odkupienia przez fundusz na
zgŁoszone .w postępowaniu egzekucyj1rm;
_zqdanie.
D: -sQ zbywane i odkupylvane
po cenie wynikajacej z
podzieleńia wartości-artywow brutto fundusźii p|rzez
Iiczbę jednostek ustaIoną na podstawie rejestiu
.

uczestników funduszu w dniu wyceny.

r'i -" InwesŁor kupił.
roczny bon skarbowy za 95f jego
\,":' wartości
nominalnej z zamiarem trżymania gó do
wykupu. 'Jaka jest stopa zwrotu z Łe1 inweśtycjil
A:4,95f;
B: 5 , O9f;
"C: 5,26f;
D: 5,35Ł.

ł.84: K'tg'Y z' ponizej wymienionych składników rlię ętqlpu.t
sktadnika raportu póŁrocznego emitenta' będacGgó
spółk4 akcyjnq, zgodnie z minimalnym zakresem
raportu pół'rocznego okreśIonym w Rozporz4dzeniu
Ministra Finansów w sprawie 1nformacji biezących i
okresowych przekaz)ĄVanych przez emitentów papierów
wartościowych oTaz warunków uznawanj-a za rówńowazne
informacj i- wymaganych przepisami prawa państwa
niebędqcógo pańśtwóm cżłoni<owskim-:
A: wybrane dane finansowe,.
-B: pismo prezesa zarz4du;
C: półroczne sprawozdanie z działalności emitenta;
D: półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

\
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Jezeli Y=In(X) .jest zmienn4 1osow4 o rozkładzie
normaln1rm z warlościąoczekiwanq równ4- zeru i
odchvleńiem stand.ardow1rm wynosz4cym 2,33, to jll.?
iósL'wartość oczekiwanl zm-iennej l.osowej x? Wskaz
ńajb1izsz4 1iczbę.
A: 1-5, 10;
B: 3 ,56;
C: 234,9;
D: 1r0.

ss.

J

{pe..

Stopień (wskaźnik) dźwigni operacyjnej
*A: ticzony jest jako iloraz zysku operacyjnego do
wie1kości_ kosztów operacyjnych i .
:uzaLezniony jest od struktury frnansowanl-a
E{
.sńotxii
C-: moze przyjmować wartości dodatnie i ujemne;
D: liczo-ny jóst jako relacja względnych zmj.an netto
zysku opeiaóyjnelo do wzglĘdnych zmian zysku
:

na akcję.

.Jezeli prawdopodobieństwo_ traf ienia w cel przez.
ivyszkoionego strzelca vryn9si q,8-5, to jakie
doUize
.iest praivdopodobióństwo
co najmniej dwukrotnego
ćiiti.ónia w. cel, jeze1i strze].ec oddał 3 strzały.
Wskaz najbIizszq 1iczbę.
A: mniejsze niz 0,33 i ,
5;
B: więkśzeniz o, 33, aIe młięj sze |iż 0,
0
nii
mnj-e1sze
,9
i
aIe
*C: większe niz 0, 5,
0,
9.
niz
większe
D:

ń-..
'10/.

fj- -.

i9-q

'

Wskaz, która z ponizszych sytuacjł jest wynikiem
gtobaInbgo popytu w gospódaice, w której
'"ió=t"
krzywa podazy globalnej jest catlcowrcre
nieelastyczrua.

A:
B:
C:
-D:

wzrost cen,'
wzrost Produkcj i;
spadek Produkcji;
realnych.
wżrost' dochodów

-28/r.89. Zgodnie z MSSF 10 "skonsol-idowane sprawozdania
finansowe'', który został zatwierdzoily przez IJE,
prawdq jest, ze..
$,: jednostka.dominujqca tg jednostka posiadająca
co n{jTn}ej . jędna jódnostkę stowarzyszor.4;
*B: udział niekontroluj4cy
to kapitał własny
jednostk:-

zal-eż'nej, kŁórógo nie- mozna
pTzworz4dkować bezpośrednio 1ub pośrednio,
j ednostce dominującój ;
za1ezna to jednostka, na którq inna
9.-jednostka
wywiera znacząóy wpływ;
.jednostkakapitałowa
t'o jednostka dominujaca oTaz
Ę:
jednostki zaIezne, wspólne przedsięivżięcia
j"j .gruĘa
i
j

ednostki stowarzyszorre

.

90 ) Portfel inwest'ora zawiera dwa rodza1e papierów
'!...''
wartościowych: A i B. el.i"Jrńe_ń"i["s"i obu
papierów wynosz4 odpowiednio 1-,5 mln PLN oraz 3 mln
PLN. Zmiennościceny obu walorów (volati1ity)
wynosz4 odpowiednio .7z 1 3Ł w ska].i 1 miesiĘca.
Współczynnik koreIacj i miedzy cenami papierów
wynosi ]-0Ł. oszacuj wartośćzagrożoną pórtfeIa
(VaR) w ska1i 1 miesiqca na poziomie ufności 95z.
Wskaz najb1izsz4 Iiczbę.
A: '7 , 56 tys . PLN;
B: I24,32 Łys. PLN;
,;'C: 237,'74 tys. PLN;
D: 3L2,62 tys. PLN.

ZaŁÓż, _ze roczna stopa procentowa pozyczk:-, przy
i|9\.,
'l.'-,nł.
kapitalizac]i
ciągłeJ, żostałaustilońa poózĘtrówo
na poziomie 8f . ,Przy.zał.ożeniu, ze nastqpiła zmiana

płatnościi nominał będzie spłacony po róku, a
odsetki będq płatne co kwartał, płatńośćkwartalna
d1a pozyczkt 1000 PLN wynosi (wskaz najb1 tzsz4

wartość):

A: 20,00;
uB: 20
,20 ;
C: 20,40;
D: 20,80.
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|92.Portfe1 z sklada,się. z 5O0 akcji jednej spółki, 2oo
sĘrzedaży (puć) i'.ń ;i;;ji.,portfel T zawiera
9P9ji.
350 akcii_!:l .śamój spoiłi.
K.ó;y z portfeli -jesu
bardziej narazony ń" ;p;e;k ;;;.1t.ii,
współczynnik delta opcji jes.-;ó;;y o,5?jeze'i'A: portfel Z;
B: portfel T;
mozna tego okreśtić, gdyż nie podano ceny
s.:^i}"
aKcJ 1/.
p: nie mozna tego okreśIić, gdyż nie podano ceny
opcj i
.

i''.. 15zeoięv ustawy o funduszach inwestycyjnych
stanowiq, że..
A: uczestnik funduszu inwestycyjnego otwartego
moze wzi4ć udział w zgromadzen_iń ućzestnirów'iyrto
'osobJ-ście,.
ję"! - dopuszczalne zawieszenie zbywania
Ę:^1i:.
leonosteJ< uczestnictwa
przez fundusz ini^resfycyjny
otwart.y;
.9: zbycie.jednostek uczestnictwa w funduszu
e z cir'iią_i,pisania
::'::!I:y]^ly*-9t'3r!yT
oo
re]estru uczestników następuj
fundisży liczby ;uvEvóń-ednostek uczestnictwa,.
o stwierdzenie
?;
^Ę|ę'o 'do wniesienia.powództwa
nrewazności
uchwały zgrómadzenia uczestników
funduszu inwestycyj nełq
uczestnikg*, którŻł: uiri- otwarteg" .ió_pi"yJi"g"i
"
zgromad'zeniu
uczestników fundusżu inwestyc'jńĘ"
"i.óń;;i na
otwart'eqo.
j

której ? vrymienionych ponizej 1iczb -jest
Qn'. okT.ugł.
tzsza
wyiazani'';.;óń..*5;;;ś.,a,'i"|i"ń-""
ł*jbr
(inaczej'
Macaul"yi-óńiigil]i-"".
:??ś,trwania)
perpetuał'.j
(renta wieczysta), o tupońie-w
wysokości.'
na rónióó-l."za"go
_ób''9".3'
}09^:l|-'łP1"""ly.n
roczna śLopavtr"r tój
59l.", jeśIi
wynosl
10Ł.

A. Ę n.

-B: IL,0 ;
C: 50, 0;
D: 100, 0.
JIv,

Jezeli
\*/i procentoĘdfi
"n.'ę*ps+*lvo1atility)
-'ynFgT/ch stóp
rośnie, to wartość.oblrgacar
zamienne;
z wbudowanq opcjq wykupu tcarrani"-.o.,,,.'tib1e

\95

.

bond)

:

A: wzrasta,.
pB:
male j e;
zmienia się;
.C' n+e mozna
}:
.nie
'inf ormaci r . tego.okreś1ićna podstawie tych

-30/r.Zgodnie z przeplsami Rozporz4dzenia Ministra
90.:
..,-,.-,l
Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania
firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w arŁ.
'70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentaml
finansowymi, oTaz banków powierniczych, zlecenie
zbtorcze do realizae)i na polskim rynku regulowanym
moze wystawić:
p,: tylko doradca inwestycyjny;
p: tylko makler papierów wartościowych w ramach
wykonywania z1eceń k1ienta;
)Bl firma j-nwestycyjna, która zarz4dza akt1rwami
1łl i anl-ńul
*,D: f j-rma inwestycyjna, która zarz4dza aktywami
klientów na rachunku zbiorczrrm.
.

Zgodnie z ustawq o rachunkowości, które z
Dl .,' poniższydn
stwierdzeń jest prawdziwe:
\-,'
rA: j ezel:- zał-ozenie kontynuac j i działaIności, o
którym mowa w tej ustawie, nie jest zasadne, to
wyceńa aktywów jednostki następuje według ich
warŁościgodziwej;
'F' jezel:- zaŁozenie kontynuacji działalności, o
"'któlym mowa w tej ustawió, nió jest zasadne, to
wyceńa aktywów jednostki następuje według cen ich
nabycia albo kosztów wytworzenia;
C: wszczęcie postępowania upadłościowegoz
mozliwościq zawarcia ukŁadu nie stanowi przeszkody
do uznania, ze dz:-ał.alnośćjednostki będzie
kontynuowana,'
stanowi
R: zmiana formy prawnej jednostki
p}zeszkodę do irziania,. ża jej dział'alnośćbędzie
kontynuowana.

98. Zgodnie z ustaw4 o rachunkowości , decyz3ę w sprawie
zaprzestania stosowania MSR przy sporządzaniu
sprawozdań finansowych przez spółkę akcyjną w
pizypadku ustania okoIiczności, o których mowa w
tej ustawie, moze podj4ć:
*A: walne zgromadzenj-e;
B: rada rtadzorcza;
C: zarząd;
D: d.yrektor f inansowy.

f
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(gg'. Portfel inwestycyjny składa się z akcji spół'ki X
z akcji śpół'kiX wynosi O,2o l z akcj'i spółki Y
wynosI- o,ż4. Wariańcja stopy zwrotu dla-akcjjspótti. X jest równa o,10 i dIa akcji spółki Y
q1e{zy stopami zwrotu
Ęnosi o,16. xKowariancja
ai<cji spółki i akcji-sĘóŁki { vwnosi: - 0,06. Aby
zapewnić minj-malną wartośćwariancj i portf eIa

skiadającego się z akcji spółek X i Y, udział akcji
soół'ki-X w-port.felu XY- powinien stanowić
A: 2I%;
B:42f;
*,r:. ĘR2
D: 79Ż.
:

rv

.

e I

troo) Stopa procentowa wo1na od ryzyka wynosi 0Ł w skali
rocżneJ d1a wszystkich terminów zapadaIności. Cena
akcji śpółkiYpśilon, wynosi obecnie L20 PLN.
vrz|ljmij , ze za 3 miesiĘce cena akcj i tej spółki
mozó-vyć równa 14o zŁ Iub 110 zŁ. oszacuj wartość
europe]skiej opcji sprzedazy (put) na tę akcję.z
cenq realizócji. 1zs PLN, wygasaj4cej za 3 miesi4ce.
*': około 10 PLN;
B: około 15 PLN;
nie znamy
$: nie mozna wycenić opcj i,i gdyżz
ceny; spadku
wzrostu
ilrawdopodobieństw
.b
gdyz
opcj
i,
wycenić
można
nieętopa wolna od
,ryzyka
'
musi mieć wartośćwyzsz4 ni-z zeTo.
ito1-; w spółce XYZ zaangazowany jest operacyjny kapitał
\-',, wysókości 10o ooo_P]'N. Spół'ka finansowana jest w
5ÓŁ kapitał'em własnym i w 50Ł długiem. Koszt
kapitału własnego równy jest 1-2z, a koszt długu
podat'ku
dochodowego
nr-zer] nodatkiem-.7ż. *:-5--stópa 5-:
---- ----wynosi_ 2oz. Wyznacz wielkośćzysku operacyjnego
nótto (t j . po- podatku) , który zapewnia spół'ce

osiągnięóie- ekónomicznej wartości dodanej

w

'
warto3ć.
wysó[ośii 20 ooo PLN. wśkaz najblizsz4
.A: 28 800 PLN;
B: 44 336 PLN;
C: 62 504 Pl,N;
D: 108 800 PLN.

-32/t

.Io2.
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Wartość6-miesięcznego kontrakt'u forward na euro
wynosi +-,-o6.|LN,. Wyzńacz kurs spo! dI; i a"';;;"y
!-_
zaŁozerttu, ze stopa wo1na od ryżyka wynosi
w Polścei w krajaóń'"t."ty-ó"."
9dpowiednio
5*- i
2f w ska1i roku (kapital,zacja
ciqgła) i ń=l."znajbliższ4 wartość:-

A: 3,95;

t H '

9V
r< I JJ

.

C: 4,03;
D: 4,06.
'

:103.' Zgodnie z MSR 16 |lRzeczowe aktywa trwał'e||, który
został zatwierdzony 'przez IJE, lrzykładem tosztóil
które stanowiq częśi,.
ceny nańy-c:-i'lub
wytworzenia pozycj i' rzecżowych aktywów kosztu
trńaiycrr
(kosztów bezpośieónichl sa:

A: nakłady na Ę)rowadzenie nowego produktu lub
usługi;
B: koszty otwarcia nowego zakładu;
C: koszty-administracji-i inne koszty
ogóInozakładowe;
koszty instalacji i montazu pozycj r rzeczowych
"D:
aktywów trwałych. i104,: Która z,nlze1 opisanych form rynku opisuje

oligopol:

dośćduza 1iczba przedsiębiorstw'oferuiącvch
i{,
_-J-.-J_.
obuwie markowe po zanlżonych-cenach; *B: ki1ka wielkich przedsiębiorstw zaspokajających
całość'popytu na ryńkP opoń samochodoĘ"ń;.--J 3_.G: wyŁ4czny nabywca. kombajnów zbożowyórr;.
bardzo duza liczba roIńiłów oferujących
xkapustę
po identycznych cenach.
KoszL kapltału własnego spółki A w sytuacji, kiedy
r105'i
'\*-.". w całości
finansowana"jesŁ o.'" x"piia';ń-ń';=;;
wynosi I2z. spQ}ka dokó']ała jednai< finansówóJ_-'.
restrukt'uryzac)i bez zmiany- óttywow, wynikń
której- jej strńktura kapitiłu oiisana wwsi<aźnikiem
dług.do kapitał własny yyngĘi ols. Na podst"'ió.
inf ormac j i- ok}eśl, której
*/*i";iónycrr
P::T?:."y"h
ponlze3
".
w3r.topci' jeę! najblizsza waitość.
średniego
wazonego kosztu. kapitału-spółki A po
rest'rukt.Yryzacji ęłzacowana przy wykorzystaniu
modelu Mi1lera-I'1od1słianiego..
stopi poaitxu
dochodowego od dochódów spóteł
'yhosi 20%.
A: I0,8f;
B: 1,1- ,2f ;
]-1-,3f ;
"C:
D: L2,OZ.

-33/t'-
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q.19

" s'toPą procentow3. z kapitali
719ją 9iagłq wynosi 9f
.o'ńó;";;]'śtop"
Ęf,óJi
;f3j:"i3fi5"Si-..tru
i'" jbii ; ; ź3 fliZ,"akapi t a 1 i z acji *i u i. ó" i.,ui i wsk"
=

"

"A: B,9B6f;
B: 9 ,01-3f
C: 9 ,034f
D: 9, 053t.;

';

ko::Ęv..operacyj:,e spółki
Go''}
.\-/ state
vfynoę?9 525 ooo PLN,
stopa
?; eonostkę
-poaittil-;a-d*Eg9Łś""";#
wyrobu pmónxaileń"!i5.s'E"= 20Ż. Cena za

wynosi 35 PLl'i,
tę spółkę
zmienil"-.'". 3 ednostkę
wyrobu wynos3q zz,
"".ś_ió"".t-y
sii-p!Ń: Ń.i.iżj.iE.aw].e powyższvch
danych
l.ioi"i
wartości
"l.'"śi]
ponlzei
-z wymieili"ii",.
.].='t "ujńriź!:y
(inaczei^punkt.
ńi."1;ń1i
p.róg renćowności
.caśrr
Point) [ej
Break Even
'ó'''6'i"g1:- an9.

A:
B:
-C:
D:

}X'

23 OO0;
32 000;
42 O0O;
52 OOO.

"pótl.i''Ęi"żo,,y w-j.J,'óltr"ch

wyrobów.

?*Ig:Ę".7ęd.zęn1em Minist.ra Finansów

'y!::-il{'?"iiiil:iiż"|':fr ?;#l.*
;:i:!:l*ffi
Iif::fi::iva'' o,u,-'".'.'róii-"ł"5i5ii"
za równowazne
*.
państwa
?1:Pi$;ił:tsf;gr#5fin"9f3;tffi[i;i'.'"
1 skonsolidowany ."p"ig :.'.it5i";,
"ł"Fi;|'5:;'."."'
fxi5:3:.f"5y "bi";;;;io "*it.;;;1 ń'.oęoą.ugo
i; ;y.";. pr-z
33:s*i:
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a""ó

isffi

ffi
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"5{iilj
3#^ : ?TF
-"i3';:
e ż qcń;
#l5T

J _b
3." ł 3*;

iś

j-

i;-i:"3i:.:*"#i"
;;-i:"$H.3*"*l"
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|55fi

eka

zu

j

;u.Tł : "*.J

e-* s".i ę

zakończenia pierwszeso kwartału
zakoflczenia pierwszego kwartału
zakończenia plerwszego kwartału

|;u,1o"3i:.3*.*i" zakończenia pierwszego kwartału

\

-34/L.indeksu akcji wynosi 25oo, stopa d'pvidendy
[o9.
\-l Wartość
z tego indeksu w1mosi 5Ł w ska1i roku, zaśwolna od
ryzyka stopa procentowa kapitalizowana w sposób
ci4g+y wynosi 49o -W. ska1i roku. .Wyznacz , do1n4
'
gran].cę ceny szesc].om].es]-ęczne]
europe] SK]-eJ opc] 1
kupna indeksu d1a ceny wykonania opcji równej 2450.
Wskaz najb1iższ4 wartość.
oA: 25,40;
B: 26,90;
C: 34,80;

D:

36 ,'79

.

z przepLsamj. ustawy o glełd.ach towarowych,
ffrro)
\'*-,/ Zgodnie
członkiem giełdy towarowej nie może być:
A
B

T-)

bank;

dom składou*y;

grupa producentów ro1nYch;
dom maklerski
-

{1

{.

