
“Qiymətli kağızlar” fənni üzrə imtahan sualları 

1. Qiymətli kağızların mahiyyəti, əhəmiyyəti və rolu. 

2. Borc kapitalı və maliyyə kapitalının hərəkət xüsusiyyətləri. 

3. Qiymətli kağızların təsnif edilməsinin meyarları. 

4. Qiymətli kağızlar pul bazarı və kapital bazarının alətləri kimi. 

5. Qiymətli kağızların emissiya, əsas və köməkçi növləri. 

6. Pay və borc qiymətli kağızları. 

7. Kommersiya qiymətli kağızları. 

8. Korporativ qiymətli kağızları. 

9. Səhmdar cəmiyyətinin səhmlərin emitenti kimi səciyyələndirilməsi. 

10. Səhmlərin ayrı-ayrı növlərinin səciyyələndirilməsi. 

11. Müddətli və müddətsiz istiqrazlar. 

12. Dövlət və bələdiyyə qiymətli kağızları. 

13. Dövlət borcunun yaranması səbəbi və nəticələri. 

14. Bələdiyyə qiymətli kağızlarının mahiyyəti. 

15. Dövlət qiymətli kağızlarının təsnifatı. 

16. Azərbaycanda və dünyada dövlət borcunun idarə olunmasının müasir problemləri. 

17. Dövlət qiymətli kağızlarının mahiyyəti, üstünlükləri,buraxılış məqsədləri və şərtləri. 

18. Bələdiyyə qiymətli kağızlarının üstünlükləri və təminatı. 

19. Törəmə qiymətli kağızları. 

20. İstiqrazların gəlirliyi. 

21. Törəmə qiymətli kağızların səciyyələndirilməsi. 

22. Müddətli əqdlər törəmə qiymətli kağızların əsası kimi. 

23. Fyuçers kontraktlarının mahiyyəti, xüsusiyyətləri, növləri. 

24. Opsionların üstünlükləri. 

25. Varrant, onun mahiyyəti və mənaları. 

26. Depozitar qəbzlərin mahiyyəti, növləri, onların buraxılma məqsədləri. 

27. Kommersiya qiymətli kağızları. 

28. Vekselin mahiyyəti və səciyyəvi xüsusiyyətləri. 

29. Kommersiya və maliyyə vekselləri. 

30. Bank vekseli. 

31. Çek tədavülünün iqtisadi əhəmiyyəti. 

32. Qiymətli kağızlar bazarı. 

33. Qiymətli kağızlar bazarı maliyyə bazarının tərkib hissəsi kimi. 

34. Qiymətli kağızlar bazarının məqsəd və vəzifələri. 



35. Beynəlxalq, milli və regional qiymətli kağızlar bazarı. 

36. Qiymətli kağızlar bazarının növləri. 

37. Qiymətli kağızların yerləşdirilməsinin mümkün yolları: qapalı abunə, anderraytinq, 

brokerlər arasında yerləşdirmə. 

38. Emitent haqqında məlumatın məzmunu. 

39. Fond birjası iqtisadiyyatın barometri kimi. 

40. Fond birjasının bazar iqtisadiyyatındakı yeri və rolu. 

41. Fond birjası qiymətli kağızlar bazarının əsas təşkilatçısı və tənzimləyicisi kimi. 

42. Fond birjasının funksiyaları və vəzifələri. 

43. Fond birjasının fəaliyyət mexanizmi. 

44. Listinq və delistinq. 

45. Fond birjasının yaradılması, lisenziyalaşdırılması, yenidən qurulması və ləğv edilməsi 

qaydaları. 

46. Qiymətli kağızların birjadankənar bazarı. 

47. Qiymətli kağızların birjadankənar bazarının yaranma səbəbləri, funksiyaları və 

fəaliyyət xüsusiyyətləri. 

48. Qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları. 

49. Emitent və onların təsnifatı. 

50. İnvestorlar və onların mahiyyəti. 

51. İnstitusional investorlar: investisiya fondları, pensiya fondları, sığorta şirkətləri. 

52. Qitmətli kağızlar bazarında fond vasitəçiliyi və onun maliyyə vasitəçilində fərqi. 

53. Fond vasitəmiliyini reallaşdıran peşəkar fəaliyyətin əsas istiqamətlərinin 

səciyyələndirilməsi. 

54. Broker və diller fəaliyyəti. 

55. Qiymətli kağızların etibarlı idarəedilməsi fəaliyyəti. 

56. Qiymətli kağızlarla birja ticarəti. 

57. Qiymətli kağızların birja əmtəəsi kimi səciyyələndirilməsi. 

58. Birja bazarının iştirakçıları. 

59. Birja əməliyyatlarının ümumi əsasları. 

60. Birja əməliyyatlarının növləri, onların mahiyyəti və xüsusiyyətləri. 

61. Kassa əqdinin mərhələləri. 

62. Qiymətli kağızlarla birja ticarətinin təşkil edilməsi üsulları. 

63. Birja satışlarının formaları. 

64. Qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi. 

65. Tənzimləmə və nəzarət sistemi anlayışı, onun fond bazarı infrastrukturunda yeri. 



66. Qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi sisteminin mahiyyəti, zəruriliyi və məzmunu. 

67. Dövlət tənzimlənməsi orqanları və onların qiymətli kağızlar bazarında səlahiyyətləri. 

68. Qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi metodları. 

69. Qiymətli kağızlar bazarının birbaşa və dolayı tənzimlənməsi. 

70. Qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsinin başlıca prinsipləri və obyektləri. 

71. Qiymətli kağızlar bazarının hüquqi tənzimlənməsi və nəzarət sisteminin əsasları. 

72. Qiymətli kağızlar bazarında investisiya kompaniyaları və fondları. 

73. investisiya kompaniyalarının yaradılması və onların kapitalının formalaşması. 

74. Pay investisiya fondlarının formalaşdırılması. 

75. Pay investisiya fondlarının fəaliyyəti. 

76. Kapitalın yerləşdirilməsində investisiya secimi. 

77. Qiymətli kağızlar bazarında kommersiya bankları. 

78. Qiymətli kağızlar bazarında kommersiya banklarının əməliyyatları. 

79. Kommersiya banklarının veksellərlə əməliyyatları. 

80. Kommersiya banklarının veksellərlə komission əməliyyatları. 

81. Kommersiya banklarının qiymətli kağızlar üzrə investisiya əməliyyatları. 

82. Qiymətli kağızların siğortalanması. 

83. Qiymətli kağızlar bazarında sığortanın nəzəri əsasları. 

84. Qiymətli kağızlar üzrə maliyyə risklərinin sığortalanması. 

85. Qiymətli kağızlar üzrə mülkiyyətin sığortalanması. 

86. Beynəlxalq qiymətli kağızlar bazarı. 

87.  Beynəlxalq qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsi. 

88. İnkişaf etmiş ölkələrinin fond bazarı. 

89. Beynəlxalq qiymətli kağızlar bazarı milli qiymətli kağızlar bazarlarına təsiri. 

90. ABŞ-nın qiymətli kağızlar bazarı. 

91. NYFB fəaliyyət mexanizmi. 

92. ABŞ – da birjadankənar bazarın təşkili və fəaliyyəti. 

93. Asiyanın aparıcı fond birjaları. 

94. Yaponiyanın fond bazarı. 

95.  Beynəlxalq fond bazarının müasir inkişaf meylləri. 

96. Avropanın aparıcı qiymətli kağızlar bazarları. 

97. Qlobal maliyyə bazarı və beynəlxalq qiymətli kağızlar bazarı. 

 


