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 21.60152 –  במקצועית א'חזור הבחינה ש –האקדמיה לפיננסים מציגה 
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 ם, יתלמידים יקר

  של הרשות לניירות ערך במקצועית א'להלן קובץ שחזור הבחינה 

 .2..25.60', בשנערכה ביום 

 .שהשחזור יעזור לכם לקבל פרספקטיבה לתשובות שעניתם ויםמקו

 

וספים ומרתונים לכל בחינות הרשות לניירות ערך נשמח לעמוד לרשותכם בקורסים נ
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 .226 יוני –המקצועית א' יחזור מבחן ש
 
 

 בנתונים הבאים: 1660626.2.בבורסה נסחרת אג"ח שקלית בתאריך  ..

 

 קרן 25%ריבית +  0666626.2

 קרן 25%ריבית +  0.60626.0

 קרן 25%ריבית +  0666626.0

 קרן 25%ריבית +  0.60626.1

 

 .7%ת שנתית בשיעור . האג"ח נושאת ריבי00.61בנוסף נתון כי: שער האג"ח בבורסה הינו 

 לאור נתונים אלו מהי הטענה הנכונה ביותר?

 25.5%האג"ח נסחרת בתשואה של  .א

 66%. -האגח נסחרת בתשואה גבוהה מ .ב

 25..מח"מ של האג"ח הוא  .ג

 מח"מ האגח נמוך משנה1 1ד

 60.ערך מתואם של האג"ח שווה ל  .ה

 

 

 להלן מספר טענות: .2

 

I. צרי מול השקל.בבורסה לניירות ערך נסחרות אופציות פרנק שווי 

II. .בבורסה לניירות ערך ניתן לרכוש אופציות אקזוטיות של שער הדולר מול השקל 

III.  ואופציות על שער הדולר אשר פוקעות באותו היום. 25בבורסה לניירות ערך נסחרות אופציות על מדד תל אביב 

IV. קובע לפקיעה.בבורסה לניירות ערך לא ניתן לסחור באופציות על שער הדולר ביום שבו נקבע השער ה 

V.  ביום שבו נקבע המדד הקובע לפקיעה שלהם. 25בבורסה לניירות ערך לא ניתן לסחור באופציות על מדד תל אביב 

 

 מהי הטענה הנכונה ביותר?

 

 ןן .א

 ןןן .ב

 ן .ג

 V 1ד

 IV .ה
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 מחוץ לכסף בפוזיציית לונג.  PUTואופציית   בכסף בפוזיציית שורט  PUTנתון תיק אופציות אשר מורכב מאופציית  .0

 מה נכון לומר לגבי התיק?            

 דלתא חיובית, תטא חיובית1 1א

 דלתא חיובית, תטא שלילית. .ב

 דלתא חיובית, ווגא חיובית. .ג

 דלתא שלילית, גמא חיובית. .ד

 תטא שלילית, ווגא שלילית. .ה

 

 

 איזו מן האסטרטגיות הבאות מתאימה ביותר למנהל תיקים אשר צופה ירידה חדה  בשוק המניות? .1

 

 כף.כתיבת או .א

 מרווח עולה. .ב

 PROTECTIVE PUT1 1ג

 .COVERED CALL .ד

 רכישת חוזה סינטטי. .ה

 

 

 חברה הנפיקה חבילה במבנה הבא: 0.660626.2בתאריך  .5

 ₪ . 65ע.נ אג"ח במחיר  66.

 כתב אופציה אחד ללא תמורה.

וף . האג"ח משלמת קרן בס5.75% שנים שנסחרת בתשואה לפדיון של  5האג"ח לא צמודה עם טווח לפדיון של 

 .  0.25%תקופה ונושאת ריבית שנתית של 

 לתקופה של חודשיים.₪  62ע.נ אג"ח תמורת  66. -האופציה ניתנת להמרה ל 

 

 ?0660626.2מהי התשואה השנתית שהשיג המשקיע לו המיר מידית את האופציה ומכר את כל אחזקותיו ב 

 

 %.7 .א

 56% 1ב

 6%. .ג

 27% .ד

 03% .ה

 

 

 0%. שיעור הריבית השקלית 0.3. שער החליפין הידוע הוא 0.350מחיר בבורסה נסחר חוזה עתידי על שקל6דולר ב .0

 .%.ושיעור הריבית הדולרית 

 

 מהי תקופת החוזה?

 חצי שנה. .א

 שנה. .ב

 חודשים1 9 1ג

 חודשים. 0 .ד

 חודש. .ה
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מחיר ₪.  50מניות במחיר כולל  5מניות יוכל לקנות  22חברה יצאה בהצעה הבאה למחזיקי מניותיה: כל מי שמחזיק  .7

 מיליון מניות. ..הון המניות לפני הנפקה ₪   7.ם הקום היה המניה ביו

 

 מה יהיה נכון לומר ביום לאחר ההנפקה ולפני תחילת המסחר?

 

 ₪ 1מיליון  2.5שווי שוק  1א

 ₪ .מיליון  37.שווי שוק  .ב

 ₪ . 0...מחיר המניה החדש  .ג

 ₪.מיליון  50הסכום שגוייס בהנפקה )ברוטו( הינו  .ד

 מיליון. 0.5.הון מניות לאחר הנפקה  .ה

 

 

 

. במידה 23%..ימים מכר את המק"מ ברווח הון של  2.6יום. לאחר  262משקיע רכש מק"מ עם טווח לפדיון של  .3

 , מהי הטענה הנכונה ביותר? )בהתעלם ממיסים ועמלות(.63.2והמשקיע רכש את המק"מ בשער 

 

 התשואה במועד מכירה הייתה גבוהה מהתשואה במועד הקניה1 1א

 .2.01%יתה התשואה ברכישה הי .ב

 . 63.6במועד המכירה מחיר המק"מ היה  .ג

 התשואה במועד הרכישה שווה לתשואה במועד הקנייה. .ד

 .5%..2התשואה במכירה הייתה  .ה

 

 

 בנתונים הבאים: 160626.2.בבורסה לניירות ערך נסחרת אג"ח סטרייט בתאריך  .6

 

 ריבית 0.6.6626.2

 ריבית 0661626.0

 ריבית+קרן 0.6.6626.0

 

. כמו כן אג"ח 0.25%ונושאת ריבית שנתית של  5.25%תון כי: האג"ח נסחרת בתשואה שנתית לפדיון של בנוסף נ

 .1.44%-להמרה של אותה החברה בעלת אותו תזרים נסחרת בתנאים זהים     ובתשואה שנתית של 

 

 מהי הטענה הנכונה ביותר?

 

 אג"ח להמרה נסחרת מתחת לערכה המתואם. .א

 .0.2.. אג"ח להמרה נסחרת בשער .ב

 .26%אגח להמרה נסחרת בפרמיה של  .ג

 אג' עבור אג"ח להמרה. 2.6המשקיעים יהיו מוכנים לשלם תוספת המרה של  .ד

 מהאג"ח להמרה. 6%.המח"מ של אג"ח סטרייט יהיה גבוה ב  .ה
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ואג"ח  6.0%שנים. אג"ח של חברה נסחרת בתשואה שנתית של  1אגרות חוב ללא קופון ומח"מ של  2בשוק נסחרות  .6.

. בהנחה ומקרה של פשיטת רגל יוביל לחדלות פירעון מלאה, מהי ההסתברות 5%..שלתית נסחרת בתשואה של ממ

 שמגולמת במחיר אג"ח לפשיטת רגל?

 

 06%1 - 26%בין  1א

 .26%נמוך מ  .ב

 .76%מעל  .ג

 .56% - 05%בין  .ד

 .76% - 06%בין  .ה

 

אופציית ₪ ,  2.36במחיר   CALL(1050)ימים: אופציית  1.בבורסה נסחרות האופציות הבאות הפוקעות בעוד   ...

CALL(1070)   אופציית ₪ ,  066.במחירPUT(1050)   אופציית ₪ ,  2656במחירPUT(1070)   ידוע   ₪ 3200במחיר .

 לאופציה. ₪  1ועמלות קניה ומכירה  0%כי ריבית חסרת סיכון הינה 

 

 מהו רווח הארביטראז' האפשרי במידה וניתן להשתמש בכל אופציה רק פעם אחת? בהתעלם ממיסוי,

 

 ₪. 2. –ניתן ליצור רווח ארביטראז' כ  .א

 לא ניתן ליצור רווח ארביטראז'. .ב

 ₪ 1 0. –ניתן ליצור רווח ארביטראז' כ  1ג

 ₪ . 26 –ניתן ליצור רווח ארביטראז' כ  .ד

 ₪ . 21 –ניתן ליצור רווח ארביטראז' כ  .ה

 

 נה הנכונה ביותר עבור קרן נאמנות פטורה?מהי הטע .2.

 

קרן שבמדיניות שיעור החשיפה שלה נקבע כי היא לא משקיעה במניות, לא ניתנת לה האפשרות להשקיע באג"ח  .א

 להמרה.

 משקיע בקרן לא משלם עמלת הפצה וזאת משולמת ע"י מנהל הקרן1 1ב

 או מעורבת.השקעה בקרן מחקה עדיפה מבחינת שיקולי מס על השקעה בקרן גמישה  .ג

 דמי הניהול המפורסמים על ידי  אגד קרנות כוללים את דמי הניהול של קרנות בתוך האגד. .ד

 .BBB -קרן אשר אינה מסומנת עם סימן קריאה, אסור לה להשקיע במניות בדירוג נמוך מ .ה

 

 

 יכולה לגרום לכך ש: 25באופציות על מדד תל אביב  %. -ירידה של סטיית התקן ב  .0.

 

 עשוי לרדת.  CALLאופציית  ערך פנימי של .א

 יעלה בהכרח.  PUTמחיר של אופציות  .ב

 בכסף. CALLבתוך הכסף יהיה גדול מהשינוי של אופציית  CALLהשינוי באופציית  .ג

 יורדPUT 1  ואופציית   CALLערך הזמן של אופציות  1ד

 יעלה.  PUTערך פנימי של אופציית  .ה
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ר החליפין שקל6יורו. מה על החברה לעשות על מנת להוזיל את חברה יצואנית רכשה ביטוח באמצעות אופציות על שע .1.

 עלויות הביטוח תוך ויתור על הרווח שעשוי להיווצר במידה ושער החליפין ינוע לטובת החברה?

 

 מחוץ לכסף בבורסה בתל אביב.  PUTלמכור  .א

 מחוץ לכסף בבורסה בתל אביבCALL  1למכור  1ב

 בבורסה בתל אביב.   FUTURESלמכור  .ג

 אסטרטגיית מרווח עולה.לקנות  .ד

 בכסף.  PUTלקנות  .ה

 

 

 

 

 שנים ובעלות קופון זהה. 0נתונות ארבע אג"ח הנסחרות בטווח לפדיון של  .5.

 

 ריבית קרן אג"ח

A כל שנה חד פעמי בסוף תקופה 

B ריבית חצי שנתית לשיעורין כל חצי שנה 

C ריבית בסוף תקופה חד פעמי בסוף תקופה 

D כל שנה לשיעורין בסוף כל שנה 

E ריבית רבעונית חד פעמי 

 

 מהי הסדרה בעלת המח"מ הקצר ביותר?

 

 B 1א

 E .ב

 A .ג

 D .ד

 C .ה

 

 

 

. איזה מהפעולות הבאות 606.נקודות. משקיע קנה חוזה סינטטי במחיר מימוש  656.עומד על  25מדד תל אביב  .0.

 ?6 –תקטין את הביטחונות ל 

 

 PUT(1060)  קניית 1א

 CALL(1070)  כתיבת .ב

 PUT(1040)  קניית .ג

 CALL(1050)  קניית .ד

 .616.כתיבת חוזה סינטטי בשער  .ה
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 שני מנהלי תיקים השקיעו אותו סכום התחלתי.  .7.

: השקיע כל שנה במניה אחת ובסוף כל שנה החליף אותה במנייה אחרת. התשואה השנתית הריאלית בכל משקיע א' 

 ת המניה שברשותו.  (. לאחר חמש שנים מכר א25%ועליה שולם מס רווח הון ) של  2%.שנה הייתה 

: השקיע בקרן נאמנות פטורה לתקופה של חמש שנים שבמהלכה השיג תשואה ריאלית ממוצעת שנתית של משקיע ב'

 (.25%. בסוף החמש שנים מכר את הקרן ושילם מס על רווח הון )של 2%.

 

 מהי הטענה הנכונה ביחס לתשואה ריאלית נטו לאחר מיסים?

 

 .1%..0של  משקיע א' השיג תשואה עודפת .א

 .1%..0משקיע ב' השיג תשואה עודפת של  .ב

 21.5%1משקיע ב' השיג תשואה עודפת של  1ג

 .5%..2משקיע א' השיג תשואה עודפת של  .ד

 התשואות של המשקיעים זהות. .ה

 

 

 .5%תשלומים שנתיים שווים ונושאת ריבית  1בשוק נסחרה אג"ח של חברת "שמיים כחולים" אשר נפדית ב   .3.

דר חוב לפיו היא תדחה את תשלומי הקרן בשנתיים. התשלום הראשון ישולם מיידית ועל פי החברה הודיע על הס

 . מהי הטענה הנכונה ביותר?7.5%ל  5%התנאים הקודמים והריבית תשולם בסוף כל שנה ותעלה מ 

 

 מח"מ האיגרת יעלה בוודאות לפני תחילת המסחר1 1א

 שער האג"ח ירד אחרי תחילת המסחר. .ב

 עלה עם ההודעה של החברה על ההסדר.התשואה של האג"ח ת .ג

 עקב עליית הקופון מצב המשקיעים יוטב. .ד

 התשואה של האג"ח תישאר ללא שינוי. .ה

 

 

 

לכל  %.67..חברת אפריקה ישראל הציע למשקיעים לעבור מאג"ח של סדרה א' לאג"ח של סדרה ב' ביחס המרה של  .6.

 נמוכה יותר מאשר סדרה א'. ע.נ. .נתון כי סדרה ב' היא בעלת מח"מ ארוך יותר וריבית  .

 

 מהי הטענה הנכונה ביותר?

 

 כל המשקיעים יחליטו להמיר את סדרה א' לסדרה ב'. .א

 אין מספיק נתונים כדי לדעת אם כדאי או לא1 1ב

 מכיוון שהריבית נמוכה יותר אף אחד מהמשקיעים לא יקבל את הצעת החברה. .ג

 שיקולי כדאיות כל מחזיקי האג"ח לבצע המרה מכיוון שיחס ההמרה גדול מיחס ההמרה הישן יחליטו מתוך  .ד

 לסדרה ב'.

 ....... .ה
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  .1.25 בסך שנתי קופון מחלקת האג"ח .1.60.26.2.שקלית שנסחרת בתאריך  אג"ח נתונה .26

  63.26.0..0 הינו האג"ח פדיון . תאריך67.61. בשער היום נסחרת האג"ח

 

  מהי הטענה הנכונה ביותר?

 

 1.2 הינו האיגרת מחמ .א

 0.3 הינו לפדיון טווח .ב

 60105.הינו  המתואם הערך 1ג

 0.03הינה  ברוטו לפדיון התשואה .ד

  2.25 הינה נטו לפדיון התשואה .ה

 

 

 

 

 

 

 

 מקווים שהצלחתם!!!

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או עניין נוסף.

 

 

 האקדמיה לפיננסים

 60-5.66060טלפון: 

 , תל אביב20רח' סעדיה גאון בת: כתו

 maya@macademy.co.il: מייל

 WWW.MACADEMY.CO.ILאתר אינטרנט: 

פייסבוק : 

www.facebook.com/migdalacademy 
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