سریع ترین راه دریافت کد معامالتی
شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد اولین کارگزار بورس تهران است که امکان
پذیرش مشتری را از طریق شعبه های بانک پاسارگاد در سراسر کشور فراهم
کرده است .این امکان فرصت بسیار مناسبی برای گسترش فعالیتهای بورسی
ایجاد نموده .بطوریکه تنها با یک مرتبه مراجعه به یکی از شعب بانک پاسارگاد
میتوانید کد معامالتی بازار بورس و فرابورس را دریافت کنید.
مرحله اول :ابتدا بایستی در یکی از شعب بانک پاسارگاد برای افتتاح حساب

فرآیند دریافت کد معامالتی کارگزار بورس

" سپرده ویژه معامالت آنالین سهام" اقدام نمائید .در زمان افتتاح حساب الزم
است سواالت آزمون معامالت برخط را پاسخ دهید .در ادامه نمونه سواالت

از طریق شعبههای بانک پاسارگاد

آزمون و راهنمای پاسخ به سواالت را ببنید.

 -1افتتاح حساب "سپرده ویژه معامالت آنالین سهام" در یکی از شعب
بانک پاسارگاد در سراسر کشور.

(به نوع حساب توجه داشته باشید).

 -2پاسخ به سواالت آزمون معام الت آنالین در شعبه بانک

(نمونه سواالت و

راهنمای کامل سریعترین روش دریافت کد معامالتی بورس
تیم آموزشی موج برتر راهنمای کاملی برای سریعترین روش دریافت کد معامالتی

راهنمای پاسخ به سواالت در ادامه این سند آمده است).

تهیه نموده است .فیلم راهنمای افتتاح حساب و نحوه ثبتنام در سامانه اینترنتی

 -3ورود به سامانه ثبت نام در کارگزاری ،توسط نام کاربری و رمز عبور

کارگزاری پاسارگاد را مشاهده کنید( .به نکات مهم موجود در فیلم توجه کنید).

اینترنت بانک.

(این نام کاربری و رمز عبور  ،توسط متصدی بانک برای شما صادر میشود).

از طریق لینک زیر وارد سامانه ثبت نام شوید.
برای آشنایی با سامانه ،همین االن روی دکمه زیر کلیک کنید!

ورود به سامانه ثبت نام کارگزاری

پیشنهاد میشود فیلمهای راهنما را حتما ببنید! (روی دکمه زیر کلیک کنید)

راهنمای ثبت نام در سامانه کارگزاری و باشگاه مشتریان
همچنین از مزایای باشگاه مشتریان موج برتر و مشاورههای تحلیلی و
دریافت سیگنال خرید و فروش سهام بصورت رایگان استفاده کنید.
(توضیحات بیشتر را در لینک باال ببنید).

آموزشگاه تخصصی بورس و بازارهای مالی

نمونه سواالت آزمون معامالت آنالین سهام در بورس تهران
 . 1تعریف حجم مبنا چیست؟


الف  .حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معامالت در آن روز رسمیّت پیدا کند.



ب  .حداقل تعداد سهامی که باید در آن مورد روز معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد.



ج  .تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت ،یک درصد تغییر کند.



د  .تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله گردیده.

 . 2اولویّت انجام معامالت به چه صورتی میباشد؟



الف  .ابتدا قیمت سپس زمان ورود سفارش



ب .ابتدا زمان سپس قیمت ورود سفارش



ج  .فقط قیمت سفارش



د .فقط زمان سفارش

 . 3منظور از سفارش محدود چیست؟


الف  .قیمت در محدوده نوسان (قیمتی که در محدوده نوسان ثبت میشود)



ب .بهترین قیمت (بهترین قیمت موجود برای خرید یا فروش)



ج  .باالترین قیمت (باالترین قیمت معامله شده در طول روز)



د .قیمت تعیین شده (سفارشی که در قیمت مشخصی تعیین میشود)
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آموزشگاه تخصصی بورس و بازارهای مالی

نمونه سواالت آزمون معامالت آنالین سهام در بورس تهران
 . 4در افزایش سرمایه از محل اندوخته کدام گزینه صحیح میباشد؟


الف  .حق تقدم دارد.



ب  .کمتر از مبلغ اسمی بایستی پرداخت نمود.



ج .مقدار  1000ریال مبلغ اسمی بابت افزایش سرمایه به شرکت پرداخت میشود.



د  .حق تقدم ندارد.

 . 5کارگزار ناظر کیست؟



الف  .کارگزاری است که سهامداران میتوانند دارایی سهام خود تحت نظر آن کارگزار را صرفاً از طریق همان کارگزار به فروش برسانند.



ب  .کارگزاری میباشد که سهامدار از طریق آن شرکت اقدام به خرید سهام نموده است.



ج  .کارگزاری میباشد که سهامدار میتواند تعداد سهامهای خود را در آن افزایش دهد.

 د  .همه موارد

 . 6تسویه معامالت در چند روز بعد از انجام معامله صورت میگیرد؟


الف 3 .روز تقویمی



ب3 .روز کاری (از شنبه تا چهارشنبه بجز تعطیالت رسمی)



ج4 .روز تقویمی



د4 .روز کاری (از شنبه تا چهارشنبه بجز تعطیالت رسمی)
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آموزشگاه تخصصی بورس و بازارهای مالی

نمونه سواالت آزمون معامالت آنالین سهام در بورس تهران
 . 7جامعترین و بهترین گزینه صحیح کدام است؟


الف  .قیمت سهام در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود.



ب  .قیمت سهام در بازار توسط خریدار تعیین میشود.



ج  .قیمت سهام در بازار توسط فروشنده تعیین میشود.



د  .قسمت سهام در بازار توسط شرکت بورس تعیین میشود.

 .8مفهم  DPSچیست؟



الف  .بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم میشود.



ب  .بخشی از سود پیشبینی شده هر سهم شرکت است.



ج  .بیانگر پیشبینی تقسیم سود در آینده.



د  .بخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم میشود.

 .9کدامیک از موارد زیر مربوط به وظایف مجمع عمومی فوقالعاده است؟


الف  .تغییر اساسنامه



ب .تغییر سرمایه شرکت



ج  .انحالل شرکت



د .همه موارد
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آموزشگاه تخصصی بورس و بازارهای مالی

نمونه سواالت آزمون معامالت آنالین سهام در بورس تهران
 . 10تحلیل بنیادی چیست؟


الف  .تحلیلی که در آن بنیان و ساختار شرکت مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن بررسی و برآورد داراییهای شرکت به کاوش در صورتهای مالی ،اعالمیهها و
گزارشات شرکت میپردازد و برآورد ارزش ذاتی سهام از طریق متغیرهای بنیادی انجام میشود.



ب  .بر نوسانات قیمت سهام در طی روزهای معامالتی تمرکز دارد.



ج  .بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد.



د  .همه موارد

 . 11تحلیل تکنیکال چیست؟



الف  .به مطالعه ساختار مالی شرکتها میپردازد.



ب  .تکنیکهای مختلف تحلیل یک سهم را با یکدیگر مقایسه میکند.



ج  .مطالعه رفتار بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیشبینی آینده روز قیمتها میباشد.



د  .بررسی تکنیکهای مالی رفتاری را انجام میدهد.

 . 12افزایش قیمت جهانی مس باعث افزایش سودآوری کدامیک از شرکتهای بورسی زیر میشود؟


الف .شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی با نماد بکام



ب .شرکت کالسیمین با نماد فاسمین



ج  .شرکت ملی مس ایران با نماد فملی



د .گزینههای الف و ج
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آموزشگاه تخصصی بورس و بازارهای مالی

نمونه سواالت آزمون معامالت آنالین سهام در بورس تهران
 . 13حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (بدون در نظر گرفتن گره معامالتی) به ترتیب چه میزان است؟


الف  .مثبت و منفی  ،3مثبت و منفی 4



ب .مثبت و منفی  ،5مثبت و منفی 5



ج  .مثبت و منفی  ،3مثبت و منفی 5



د .مثبت و منفی  ،4مثبت و منفی 4

 . 14مفهم  EPSچیست؟



الف  .درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات ،بر تعداد کل سهام شرکت ،محاسبه میشود.



ب  .میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازای هر سهم



ج  .معیاری است که درآمد ساالنه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه میکند.



د  .از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست میآید.

 . 15مفهم  P/Eچیست؟


الف  .قیمت هر سهم به سود خالص



ب .قیمت سهم به سود عملیاتی



ج  .قیمت هر سهم به سود تقسیمی هر سهم



د .هیچکدام
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راهنمای پاسخ به سواالت آزمون معامالت آنالین
]در کمتر از یکساعت پاسخ سواالت را پیدا کنید![

چنانچه  11سوال از  11سوال فوق را به درستی پاسخ دهید ،نمره قبولی در آزمون را کسب کردهاید .برای پیدا کردن پاسخ سواالت از درسهای موجود در دوره آموزش
مجازی بورس موج برتر کمک بگیرید .مطالب این دوره عالوه بر اینکه باعث افزایش آگاهی شما در زمینه بازار سهام میشود .قادر خواهید بود در کمتر از یکساعت
سواالت فوق را پاسخ دهید .دوره ی آموزش آشنائی با بورس بصورت مجازی و رایگان در اختیار شما قرار دارد.
تنها با خواندن مطالب و دیدن فیلمهای  3درس (  -1بورس چیست؟  -2سایت بورس کجاست؟  -3چند نکته قبل از شروع معامالت) میتوانید به بیش
از  10سوال پاسخ درست و صحیح بدهید و نمره قبولی را کسب کنید.
(به همین راحتی! پس همین االن با کلیک روی دکمه زیر شروع کنید).

دوره مجازی آموزش بورس

.

(کلیک کنید)

آیا هنوز برای پاسخ به سواالت دچار مشکل هستید؟

.

تیم پشتیبانی موج برتر برای همراهی و کمک به شما آماده است.
اگر هنوز موفق به پاسخگوئی سواالت نشدید ،حتما حتما پس از تماس با ما به نتیجه خواهید رسید .اطالعات تماس در صفحه بعد آمده است .اما
سریعترین روش برای دریافت پشتیبانی ،تماس از طریق تلگرام است .با کلیک روی دکمه زیر به پشتیبان ما در تلگرام متصل خواهید شد.

(آیدی پشتیبان موج برتر در تلگرام ) @mojebartar

پشتیبان تلگرامی موج برتر (کلیک کنید)

تماس با ما

0
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کوثر شمالی  – 8فاز تجاری – پالک  – 12طبقه اول
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تحلیل و سیگنال رایگان

@mojebartarIR
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آخرین خبرهای ما را دنبال کنید
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@mojebartar.ir

 آموزش مجازی رایگان بورس (ویژه افراد مبتدی)
 آموزش تحلیل تکنیکال (از مبتدی تا حرفهای)
 آموزش مدیریت ریسک و سرمایه (برای اولین بار در ایران)

خدمات تحلیلی  -مشاوره ای
 کارگاه هفتگی تحلیل بازار سهام ،طال و ارز
 تحلیل بازارهای سهام ،طال و ارز در وبسایت موج برتر
 خدمات مشاوره سرمایه گذاری (سبد گردانی)

ما را دنبال کنید

