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 15.06.11 –  במקצועית א' שחזור הבחינה

 

 תלמידים יקרים, 

הקובץ לפניכם הינו קובץ שחזור ראשוני ולא מלא עדיין של הבחינה אשר 

במקצועית א'. אנו ממשיכים במלאכת השחזור  ,11.06.15אתמול,  בוצעה

בינתיים את השחזור הראשוני כדי שתוכלו כבר לקבל אך מציגים לכם 

 תמונת מצב ראשונית.

אנו נשמח לקבל עדכונים ותיקונים נוספים ממכם כדי שנוכל להגיע 

לתוצאה הקרובה ביותר למקור בשבילכם ובשביל התלמידים בקורסים 

 הבאים.

 ניתן לשלוח תיקונים והשלמות ל:

 Dmitry.kotkin@gmail.com –דמיטרי קוטקין 

 nissans@macademy.co.il  –ניסן סרויה 

  

 

נשמח לעמוד לרשותכם בקורסים נוספים ומרתונים לכל בחינות הרשות 

 .לניירות ערך ומשרד האוצר

          לפרטים על קורסים קרובים למקום ממגוריכם אנא צרו קשר

  03-5190606בטלפון: 

הקורסים שלנו באתר האינטרנט שלנו של ניתן לקבל מידע על כל 

 www.macademy.co.il האקדמיה לפיננסים:

http://www.macademy.co.il/
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 מאחלים  לכם הצלחה מלאה בבחינה!
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 עוד באקדמיה לפיננסים:

 הספרים שלנו:

 

 

 ערכת לימוד ייחודית לבחינה באתיקה:

הבחינה באתיקה ודיני ני"ע? זו הערכה בשבילך!רוצה לעבור את   
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 2015/06/11 –שחזור הבחינה במקצועית א' 

 

 

איזו מבין הטענות הבאות, העוסקות בשלב המכרז המוסדי בהנפקת אג"ח לציבור, היא  .1
 ?הנכונה ביותר

 
 במכרז המוסדי יכול להשתתף כל משקיע שביכולתו להזמין את הכמות המינימלית .א

 במכרז.המצוינת 
 רק קופות גמל וקרנות נאמנות רשאיות להשתתף במכרז המוסדי. .ב
 המחיר שנקבע בשלב המכרז המוסדי הוא מחיר המינימום בשלב ההנפקה לציבור  .ג
הרווח שלהם  מכיוון שהמשקיעים המסווגים זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת. הרי .ד

 בסוף היום הראשון מובטח.
רכשו את המניות  ההתחייבות המוקדמת רק אםהמשקיעים המסווגים יקבלו את עמלת  .ה

 בפועל.
 

 2015במאי  29אג"ח שקלית בריבית קבועה של חברת תקשורת נסחרה בתאריך  .2
 בנתונים הבאים:

 15%מס:  5.8%, ריבית שנתית 104.51שער:
 להלן תזרים חזוי של האיגרת:

 תזרים תאריך תשלום

 ריבית + חצי קרן                                                                                                                                                                30.9.15

 ריבית 31.3.16

 ריבית + חצי קרן 30.9.16

 מה מהבאים ניתן להסיק מנתונים אלה?
 
 האג"ח נסחרת מתחת לערכה המתואם. .א
 2.5%תשואת האג"ח ברוטו היא  .ב
 מח"מ האג"ח נמוך משנה. .ג
 2.95%תשואה האג"ח ברוטו היא  .ד
 תשואת האג"ח נטו היא שלילית. .ה

 
על שער הדולר, הנסחרות  Put(3.85) –ו  Call(3.85)מהו שער הדולר הגלום באופציות  .3

 5בהתאמה, הפוקעות בעוד ₪  410 -וב₪  230 –בבורסה לניירות ערך בתל אביב ב 
 ?1%וריבית דולרית של ; 2%ימים, ריבית שקלית 

 
 3.79 א.
 3.82 ב.
  3.80  ג.
 3.81 ד.
 3.83  ה.
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במונחים  1%נקודות וריבית שקלית הינה  1600עומד על  25 –נתון כי מדד ת"א  .4
 שנתיים. בנסיבות המתוארות. איזו מבין הטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

 
בעת יצירת חוזה עתידי סינטטי לשלושה חודשים בלונג, המורכב מאופציות בעלות מחיר  .א

 .התזרים הינו שלילי 1605מימוש 
בלונג, המורכב מאופציות בעלות מחיר מימוש  שנהלבעת יצירת חוזה עתידי סינטטי  .ב

 חיובי.התזרים הינו  1610
 1600בעת יצירת חוזה עתידי סינטטי לשנה המורכב מאופציות בעלות מחיר מימוש  .ג

 הן בפוזיצית לונג והן בפוזיצית שורט. 0תזרים המזומנים הינו 
ציות בעלות בעת יצירת חוזה עתידי סינטטי לשישה חודשים בשורט, המורכב מאופ .ד

 __ התזרים הינו שלילי.1615מחיר מימוש ____
בעת יצירת חוזה עתידי סינטטי לשישה חודשים בשורט, המורכב מאופציות בעלות  .ה

 התזרים הינו חיובי. 1610מחיר מימוש 
 
 

תעשיית ", אשר לה פעילות יציבה בשל חברת "ברוש תעשיות בהנפקה ראשונה לציבור .5
שנים.  4כתבי אופציה למימוש עד  20 -מניות ו 50הכוללת הרכב, הוצעה לציבור חבילה 

 שקלים. ההנפקה זכתה להצלחה ונסגרה במחיר המינימום. 624בתמורה כוללת של 
 2.5שקל ואילו כתב האופציה נסחר במחיר  11.5כשהחל המסחר נסחרה המניה במחיר 

 שקל.
 כתבי האופציה? בנסיבות המתוארות מהו, בסבירות הגבוהה ביותר, מחיר המימוש של

 
 שקלים  9.5 .א
 שקלים  16.5 .ב
 שקלים  12.5 .ג
 שקלים  8.5 .ד
 שקלים  17.5 .ה

 
 

 לפניכם אירועים המתייחסים לכניסה או ליציאה של אג"ח קונצרניות למדדי התל בונד.  .6
איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר בהתייחס להשפעת האירועים המתוארים 

 בלבד.
 
 גע בתשואה שיניב המדד בעתיד.יציאת אג"ח מהמדד עקב התקצרות מח"מ תפ .א
( תעלה את התשואה NOTCHיציאת אג"ח מהמדד עקב הורדת דירוג בדרגה אחת ) .ב

 השנתית הגלומה במדד.
( תעלה את התשואה NOTCHכניסת אג"ח למדד עקב העלאת דירוג בדרגה אחת ) .ג

 לפידיון הגלומה במדד
 משיקולי גודל סדרה תשפר את התשואה שיניב המדד בעתיד.יציאת אג"ח מהמדד  .ד
( תעלה את התשואה NOTCHכניסת אג"ח למדד עקב העלאת דירוג בדרגה אחת ) .ה

 השנתית הגלומה במדד.
 

צמוד למדד. מח"מ  1.5%הינה  60התשואה השנתית לפידיון הגלומה במדד תל בונד  .7
 )שחזור חסר( שנים. 4.5

 
 וודאות.היום וימכור אותה בעוד שנה ירוויח נומינלית במשקיע שירכוש את התעודה  .א
תעלה  בהנחה שלא היו דיפולטים, התשואה הכוללת של המשקיעים בתעודה לתקופה .ב

 במונחים ריאלים.
 בהנחה ומדד התל בונד יעלה הדבר יניב רווח למשקיעים בתעודת הסל .ג
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. עוד נתון כי באותו 0.1%נסחר מק"מ לשנה בתשואה של  2014בדצמבר  31בתאריך  .8
 0.25%תאריך אג"ח ממשלתית שקלית מסוג שחר במח"מ של שנתיים בתשואה של 

 . יש להתעלם ממס. 1.2%-ואג"ח גליל לשנה נסחרת בתשואה של 
 

 ?מה מהבאים ניתן להסיק מנתונים אלו
 
  0.25%כפי שנגזר מתשואת שוק האג"ח הוא  2016שיעור הריבית החזוי לתחילת  .א
  0.4%כפי שנגזר מתשואת שוק האג"ח הוא  2016שיעור הריבית החזוי לתחילת  .ב
 1.45כפי שנגזר מתשואת שוק האג"ח הוא  2015שיעור האינפלציה החזוי ב  .ג
 1.65האג"ח הוא כפי שנגזר מתשואת שוק  2015שיעור האינפלציה החזוי ב  .ד
 1.1-כפי שנגזר מתשואת שוק האג"ח הוא  2016שיעור האינפלציה החזוי ב  .ה

 
 

שלה שנסחרה באותה עת בתשואה של  2לבעלי אג"ח סדרה  מציעהחברת "עמקים"  .9
שנים. להחליף את איגרות החוב שלהם בסדרת אג"ח שקלית חדשה  3למח"מ  3.75%
 חדשהע"נ אג"ח  1תמורת  2ע"נ אג"ח  1שנים, ההחלפה תתבצע  6.5 למח"מ

 
 בנסיבות המתוארות, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר

 
 ייענו להצעה רק אם יקבלו יותר מאיגרת חדשה תמורת כל איגרת ישנה.בעלי האג"ח  .א
 על רקע הריבית הנמוכה במשק והציפייה לעלייתה, אין הגיון מצד בעלי האג"ח .ב

 להיענות להצעת ההחלפה.
אזי ההחלפה תהיה כדאית מכיוון  3.75%אם שיעור הריבית על הסדרה החדשה יהיה  .ג

 שמתקבלת אותה התשואה רק מובטחת לטווח ארוך יותר.
אם חלק משמעותי מאוד מבעלי האג"ח ייענו להצעה, סביר להניח שהתשואה של  .ד

 תרד. 2אג"ח 
קדימה מעידה שמצבה הפיננסי בעייתי העובדה שהחברה מנסה לגלגל את חובותיה  .ה

 ומכאן שלא תהיה היענות להצעה.
 

 יש מקום לדעתנו לשתי התשובות להתקבל כנכונות בהיעדר מידע נוסף על אג"ח
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 כונה ביותר?איזו מהטענות הבאות היא הנ .10
 
סכום הביטחונות הנדרש על פי מערך התרחישים נועד לסגירת הפוזיציות של  .א

 המשקיע שאינו עומד בהתחייבות בגין פעילות המעוף שלו.
סכום הביטחונות הנדרש מחושב כשווי התיק השלילי ביותר במספר התרחישים שנקבעו  .ב

 ע"י הבורסה ביום יצירת האסטרטגיה בלבד.
 סכום הביטחונות הנדרשים מחושב מדי יום כתזרים הפקיעה השלילי ביותר. .ג
 דרישת הביטחונות. אופציות בלונג אינן משפיעות על .ד
 בגין פוזיציית לונג בחוזה עתידי סינתטי לא נדרשים ביטחונות.  .ה

 

 :PCPלפי  .11
 
ופוזיציית שורט במניה שקולות לפוזיציית לונג באופציית   CALLפוזיציית לונג באופציות  .א

PUT  .ולקיחת הלוואה 
 כל התשובות האחרות שגויות. .ב
שקולה לפוזיציית לונג במק"מ, פוזיציית שורט  CALLפוזיציית שורט באופציית  .ג

 ופוזיציית לונג במניה. PUTבאופציית 
 פוזיציית לונג במניה שקולה לחוזה עתידי סנטטי בשורט ופוזיציית לונג במק"מ. .ד
 פוזיציית לונג במק"מ שקולה לחוזה עתידי סנטטי בלונג ופוזיציית לונג במניה. .ה

 

בכפוף אך עו לרכוש את כל מניות הציבור, בעלי השליטה בחברת "רקפת מחשוב" הצי .12
 לכך שתירכש הכמות המינימלית שתאפשר את מחיקת הנייר מהמסחר בבורסה.

אג'. מייד לאחר פרסום ההודעה  זינק מחיר המניה  47.5מחיר הצעת הרכש עמד על 
 אג'. 48אג' ל  42 -בבורסה מ

 
 ויכוח בין ארבעה מומחים שהעלו את הטענות הבאות:

i.  תכשלההצעה 
ii. ההצעה תצליח 
iii. על בעלי השליטה לשפר את ההצעה 
iv. .ההצעה לא תצליח כי מחיר המניה הנסחר בבורסה גבוה ממחיר ההצעה 

 

 רק המומחה הראשון צודק. .א
 רק המומחה השני צודק. .ב
 רק המומחה השלישי צודק. .ג
 אפשר שטענות המומחה הראשון השני והשלישי נכונות. .ד
 רק המומחה הרביעי צודק. .ה
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NASDQ100(4Da )תעודת סל קסם  2014לדצמבר  31בתאריך  רכשמשקיע נטואיסט  .13
. נתון כי 17220במרץ מכר המשקיע את התעודה בשער  22. בתאריך 15,930בשער 

וכי היא אינה מגודרת מטבע.  0.25%לתעודת הסל דמי ניהול שנתיים בשיעור של 
 4.2%בתקופה זו עלה שער הדולר ב בהנחה ו

 
 ביותר? הנכונה היא מהטענות הבאות לנתונים שלעיל איזובהתייחס 

 
 12.3%התשואה הדולרית של המשקיע לאחר דמי ניהול ולפני מס היא  .א
 6.5%התשואה הדולרית נטו של המשקיע לאחר דמי ניהול ומס היא  .ב
 8.1%ולפני מס היא  התשואה הדולרית על ההשקעה לאחר דמי ניהול .ג
 7.9%ההשקעה לאחר דמי ניהול ולפני מס היא התשואה הנומינלית של המשקיע על  .ד
 8.1לאחר דמי ניהול ולפני מס היא התשואה הנומינלית של המשקיע  .ה

 

 לאג"ח שקלית להמרה? בהתייחס היא הנכונה ביותר, איזו מהטענות הבאות,  .14
 

אם יחס ההמרה מתואם לחלוקת דיבידנד, אז בעלי האג"ח יקבלו את הדיבידנד ביחד  .א
 עם בעלי המניות.

 אם יחס ההמרה מתואם לחלוקת דיבידנד אזי ביום האקס תרד פרמיית ההמרה. .ב
אם יחס ההמרה גבוה באופן משמעותי משער המניה אזי עדיפה ההשקעה באג"ח  .ג

 סטרייט
אם יחס ההמרה אינו מתואם לחלוקת דיבידנד, אז ביום האקס תעלה פרמיית  .ד

 ההמרה.
אם יחס ההמרה נמוך משער המניה, אז כדאי לכל בעלי האג"ח להמיר אותם מיידית  .ה

 למניות.
 

 :2014( של תיק השקעות בשנת TWRלהלן נתונים על תשואות רבעוניות להשוואה ) .15
 

 2.7%-: 1רבעון 
 1.8%- : 2רבעון 
 2.2%-: 3רבעון 
 3.9%: 4רבעון 

 
( בשנת IRRלתשואת הלקוח )איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר בהתייחס 

? הניחו כי אין הפקדות או משיכות, למעט מה שצוין, וכי ניתן להפקיד או למשוך 2014
 .3או רבעון  1רק ביום האחרון של רבעון 

 
 .3תשואת הלקוח הייתה חיובית אם בוצעה משיכה ברבעון  .א
 .1אם בוצעה משיכה ברבעון תשואת הלקוח הייתה חיובית  .ב
 .3תשואת הלקוח הייתה חיובית אם בוצעה הפקדה ברבעון  .ג
 .1תשואת הלקוח הייתה חיובית אם בוצעה הפקדה ברבעון  .ד
 תשואת הלקוח הייתה חיובית אם הלקוח לא ביצע הפקדה או משיכה. .ה
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בשורט ירד ביום למחרת מה יכול להיות המדד   P(1600)ערכו של תיק הכולל אופציית   .16
 בהנחה ששאר הפרמטרים )סטיית תקן, ריבית ומדד( נשארו ללא שינוי?

 

 1700 .א
 1650 .ב
 1600 .ג
 1550 .ד
 1500 .ה

 

 

 בשוק נתונות שתי איגרות חוב הנסחרות במח"מ שווה: .17

 קופון מח"מ 

 A 3 3אג"ח 

 B 3 5אג"ח 
 התאריך והם מחלקות קופון בתאריכים זהים. איגרות החוב הונפקו לפני שנה באותו         

 
 Aלפני שנה תניב בוודאות רווח גדול יותר מהשקעה באג"ח  Bהשקעה באג"ח  .א
 .Bהיא בעלת טווח לפידיון קצר יותר מאיגרת   Aאיגרת  .ב
  Bנמוכה מהתשואה של אג"ח   Aהתשואה של אג"ח . .ג
 . .ד
 . .ה

 

הטענות הבאות היא הנכונה . איזו מבין 1600בהנחה וידוע כי נכס הבסיס עומד על  .18
 ביותר?

 
 C(1550)מערך הזמן של אופציית  קטןהיא בעלת ערך זמן  C(1580)אופציית  .א
 כל התשובות שגויות. .ב
היא בעלת ערך זמן גדול מערך הזמן של אופציית  C(1600)אופציית  .ג

P(1650) 
היא בעלת ערך פנימי קטן מערכה הפנימי של אופציית  C(1650)אופציית  .ד

P(1650) 
  .ה

 

לאיזו מבין האסטרטגיות הבאות דרישת הביטחונות , 1600עומד על  25מדד ת"א  .19
 הגדולה ביותר ע"פ מערך התרחישים של הבורסה?

 
 P(1600)ומכירת   C(1600)מכירת  .א
 C(1570)ומכירת  C(1630)קניית  .ב
 C(1620)ומכירת  P(1630)מכירת  .ג
 C(1600)מכירת  .ד
 C(1670)ומכירת  P(1650)קניית  .ה

 
 
 
 
 
 
 



 

 
,ניסן סרויה ודמיטרי קוטקין כל הזכויות שמורות ל  

נקודות. אילו מבין האופציות הבאות תושפע  1000נסחר ברמה של  25ת"א מדד   .20
 בצורה החזקה ביותר בעקבות עליה בנכס הבסיס?

 
 C(870) .א
 P(850) .ב
 P(870) .ג
 C(1030) .ד
 P(1000) .ה


