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0410_Az_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 0410 Qiymәtli kağızlar

Çekin növü:

Çekin növü:

Çekin növü:

Çekin növü:

Çekin növü:

Çekin növü:

Çekin növü:

Onu tәqdim edәnә onda göstәrilmiş pul mәblәqinin ödәnilmәsi haqqında әmanәtçinin banka verdiyi şәrtsiz
yazılı sәrәncamıdır:

boxça çeki
sandıq çeki
daxıl çeki
kassa çeki•

naxışlı çek
şәkilli çek
bәzәkli çek
cızıqlı çek•

korporativ çek
kommunal çeki
kontragent çeki
komissyon çeki•

büdcә çeki
vergi çeki
maliyyә çeki
kredit çeki•

hörmәtli çek
şanlı çek
sanlı çek
adlı çek•

qaimә çeki
faktura çeki
lotereya çeki
order çeki•

mücәrrәd çek
tәqdimatsız çek
anonim çek
tәqdimatlı çek•

sәhm
veskel
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Çeki tәqdim edәn vә çekdәki mәblәqi alan şәxs:

Çekin ödәyicisi kimi çıxış edәn bank:

Çek kitabçasının sahibi:

Qısamüddәtli borc öhdәliyidir:

Borclu öz öhdәliyini yerinә yetirmәdikdә vekselin tam yaxud qismәn ödәnilmәsinә zәmanәtin verilmәsi:

İndossamentlәr üçün vekselә әlavә qoşulan vәrәq:

İndossamentin bu növü vekselin üzәrindә «üstümә qaytarılmamaqla» qeydin edilmәsi vasitәsilә baş verir:

İndossamentin bu növündә veksel sahibi veksel haqda heç bir qeydşәrt etmir:

sertifikat
çek•

remitent
indossant
trassat
trassant•

indossat
indossant
trassant
trassat•

indossat
indossant
trassat
trassant•

konosament
sәhm
istiqraz
veksel•

allonj
indossament
aksept
aval•

takelaj
vernisaj
tonnaj
allonj•

tam
tapşırıqlı
dövriyyәli
dövriyyәsiz•

tam
tapşırıqlı
dövriyyәsiz
dövriyyәli•
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İndossamentin bu növü ötürmә qeydindә göstәrilәn şәxsә müәyyәn әmәliyyatların keçirilmәsini etibar
etmәk mәqsәdilә edilir:

İndossamentin bu növündә vekselin ötürüldüyü şәxs göstәrilir:

İndossamentin bu növündә ödәmәnin edilmәsi әmrini verәn şәxs göstәrilmir:

İndossamentin növü:

İndossamentin növü:

İndossamentin növü:

İndossamentin növü:

İndossamentin növü:

İndossament nәticәsindә vekseli alan şәxs:

tәqdimatlı
adlı
blank
tapşırıqlı•

tәqdimatlı
tapşırıqlı
blank
adlı•

tәqdimatlı
adlı
tapşırıqlı
blank•

öhdәliksiz
öhdәlikli
tapşırıqsız
tapşırıqlı•

tәqdimatsız
tәqdimatlı
adsız
adlı•

cәdvәl
sxem
qrafik
blank•

bitmәmiş
yarımçıq
başa çatdırılmamış
natamam•

yetkin
bitmiş
dolğun
tam•

akseptant
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Ötürmә qeydini edәn şәxs:

Vekselin bir şәxsdәn digәrinә keçmәsini tәsdiqlәyәn ötürmә qeydi:

Vekseldәn imtina:

Borclunun mәblәqin yalnız bir hissәsini ödәmәyә razı olduğunu bildirir:

Vekseldәki mәblәqin tәyin olunmuş müddәtdә tam hәcmdә ödәnilәcәyini bildirir:

Veksel üzrә öhdәliyin yerinә yetirilmәsi haqda yazılı razılıqı verәn şәxs:

Veksel üzrә öhdәliyin yerinә yetirilmәsi haqda yazılı razılıq:

Trattanı yazan şәxs:

remitent
indossant
indossat•

akseptant
remitent
indossat
indossant•

sessiya
indossament•
indossant
indossat

etiraz
protest•
üsyan
şikayәt

natamam aksept•
bitmәmiş aksept
yarımçıq aksept
başa çatdırılmamış aksept

yetkin aksept
tam aksept•
dolğun aksept
bitmiş aksept

indossant
akseptant•
avalist
indossat

aval
aksept•
akkreditiv
allaonj

komitent
trassat
remitent
trassant•
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Köçürmә vekseli üzrә borclu şәxs:

Köçürmә vekseli üzrә üçüncü şәxs:

Köçürmә vekselidir:

Vekselin növü:

Vekselin növü:

Vekselin növü:

Vekselin növü:

Vekselin növü:

Vekselin növü:

komitent
remitent
trassat•
trassant

emitent
remitent•
servitut
komitent

trassat
tratta•
traktor
trassant

bazar vekseli
köçürmә veksel•
fantastik veksel
göndәriş vekseli

sadә veksel•
bәsit veksel
sәthi veksel
ibtidai veksel

qardaş vekseli
dost vekseli•
sirdaş vekseli
qohum vekseli

qәlp veksel
saxta veksel•
fantastik veksel
uydurma veksel

kredit vekseli
maliyyә vekseli•
hesablşma vekseli
bazar vekseli

dükan vekseli
alver vekseli
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Veksel hüququnun iki sistemindәn biri:

Veksel hüququnun iki sistemindәn biri:

Vekselin әsas sәciyyәvi әlamәtlәrindәn biridir:

Vekselin әsas sәciyyәvi әlamәtlәrindәn biridir:

Vekselin әsas sәciyyәvi әlamәtlәrindәn biridir:

Vekselin әsas sәciyyәvi әlamәtlәrindәn biridir:

Vekselin әsas sәciyyәvi әlamәtlәrindәn biridir:

Üzәrindә göstәrilmiş ödәyicinin müәyyәn pul mәblәqinin tәyin edilmiş müddәtdә ödәmәsinә dair şәrtsiz
borc öhdәliyidir:

bazar vekseli
kommersiya vekseli•

Amerika
Almaniya
İngiltәrә•
Fransa

London
Cenevrә•
Berlin
Paris

sәnәdsizlik
yığcamlıq
rekvizitsizlik
zәruri rekvizitlәrә malik olması•

mәsuliyyәtsizlik
şәrtlilik
müştәrәk mәsuliyyәt•
mobillik

mobillik
tәdavületmә•
tәdavületmәmә
şәrtlilik

virtuallıq
mücәrrәdlik•
yığcamlıq
şәrtlilik

virtuallıq
şәrtsizlik•
yığcamlıq
şәrtlilik

veksel•
çek
sәhm
konosament
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İlkin buraxılan qiymәtli kağızların yerlәşdirilmәsi yolu:

İlkin buraxılan qiymәtli kağızların yerlәşdirilmәsi yolu:

İlkin buraxılan qiymәtli kağızların yerlәşdirilmәsi yolu:

İlkin buraxılan qiymәtli kağızların yerlәşdirilmәsi yolu:

Emitent tәrәfindәn qiymәtli kağızların buraxılması haqqında qәrәr qәbul olunan kimi tәrtib olunur:

İlkin bazarın әn vacib cәhәti:

İlkin qiymәtli kağızlar bazarının vәzifәsidir:

İlkin qiymәtli kağızlar bazarının vәzifәsidir:

İlkin qiymәtli kağızlar bazarının vәzifәsidir:

investisiya yarışması
investisiya yarmarkası
investisiya müsabiqәsi
investisiya hәrracı•

investisiya müsabiqәsi
yaradıcılıq müsabiqәsi
musiqi müsabiqәsi
kommersiya müsabiqәsi•

yarmarka
alqısatqı
reklam
hәrrac•

alqısatqı
reklam
yarmarka
abunә•

maliyyә balansı
valyuta balansı
enerji balansı
emissiya prospekti•

emitent tәrәfindәn nouhaunun açıqlanması
emitent tәrәfindәn texnoloji sirlәrin tam açıqlanması
emitent tәrәfindәn kommersiya sirrinin tam açıqlanması
emitent tәrәfindәn informasiyanın investor üçün tam açıqlanması•

qızılvalyuta ehtiyatlarının artırılması
büdcә kәsirinin örtülmәsi
işsizliyin azaldılması
inflyasiyanın zәiflәdilmәsi•

valyuta bazarını fәallaşdırılması
investisiya bazarının fәallaşdırılması
әmlak bazarının fәallaşdırılması
maliyyә bazarının fәallaşdırılması•

yığılmamış vergilәrin cәlb olunması
ölkәdәn çıxarılmış kapitalların cәlb olunması



03.05.2017

8/60

60

61

62

63

64

65

66

67

İlkin qiymәtli kağızlar bazarının funksiyasıdır:

İlkin qiymәtli kağızlar bazarının funksiyasıdır:

İlkin qiymәtli kağızlar bazarının funksiyasıdır:

İlkin qiymәtli kağızlar bazarının funksiyasıdır:

Burada qiymәtli kağızların investorlar arasında ilkin yerlәşdirilmәsi baş verir:

Yerinә yetirilmә müddәti 2 gündәn çox olan әqdlәrin bazarı:

Qiymәtli kağızların kassa bazarıdır:

Sifarişçi üçün qiymәtli kağızların dәrhal alqısatqısı tәlәb olunduqda, o, qiymәtli kağızların hansı
bazarından istifadә edir:

tamaşaçı diqqәtinin cәlb olunması
müvәqqәti sәrbәst resursların cәlb olunması•

emitentlәrlә investorlar arasında tarazlığın tәmin olunması
yığımla investisiya arasında tarazlığın tәmin olunması
yığımla istehlak arasında tarazlığın tәmin olunması
tәlәblә tәklif arasında tarazlığın tәmin olunması•

investorların uçotu
emitentlәrin uçotu
peşәkarların uçotu
qiymәtli kağızların uçotu•

әmanәtlәrin yerlәşdirilmәsi
maliyyә resurslarının yerlәşdirilmәsi
valyuta vәsaitlәrinin yerlәşdirilmәsi
qiymәtli kağızların yerlәşdirilmәsi•

tәdiyә balansının sabitliyinin tәmin olunması
dövlәt büdcәsinin gәlirlәrlә tәmin olunması
işsizliyin aradan qaldırılması
qiymәtli kağızların buraxılışının tәşkili•

müddәtli bazar
kassa bazarı
tәkrar bazar
ilkin bazar•

kassa
tәkrar
ilkin
müddәtli•

opsion
füçers
forvard
spot•

müddәtli
tәkrar
ilkin
kassa•
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Yeni informasiya texnologiyaların vә kompüter texnikasının böyük miqyaslarda tәtbiqi ilә seçilәn
qiymәtli kağızlar bazarı:

Qiymәtli kağızların mütәşәkkil bazarının mәrkәzi tәsisatı:

Burada iştirakçıların vahid qaydalara sәrt riayәt olunması tәlәb olunmur:

Burada qiymәtli kağızların dәqiq müәyyәnlәşdirilmiş vahid qaydalar әsasında bazarın lisenziyalaşdırılmış
peşәkar iştirakçıları arasında tәdavülü baş verir:

Әvvәl buraxılmış vә ilkin yerlәşdirmә mәrhәlәsini keçmiş qiymәtli kağızların tәdavül etdiyi mәkan:

Burada korporasiyalar, mәrkәzi hökümәt vә bәlәdiyyәlәr tәrәfindәn birinci dәfә buraxılan qiymәtli
kağızların yerlәşdirilmәsi baş verir:

Adi yolla tәqdim etmәk vasitәsilә üçüncü şәxsә ötürülür:

Yükü qәbul edәnin göstәrilmiş adına müvafiq üçüncü şәxsә ötürülür:

tәkrar bazar
ilkin bazar
fond birjası
kompüterlәşdirilmiş bazar•

neft birjası
valyuta birjası
әmtәә birjası
fond birjası•

mütәşәkkil bazar
tәkrar bazar
ilkin bazar
qeyrimütәşәkkil bazar•

qeyrimütәşәkkil bazar
tәkrar bazar
ilkin bazar
mütәşәkkil bazar•

sonuncu bazar
yeni bazar
ilkin bazar
tәkrar bazar•

sonuncu bazar
tәkrar bazar
ikinci bazar
ilkin bazar•

sahilyanı konosament
orderli konosament
adlı konosament
tәqdimatlı konosament•

sahilyanı konosament
orderli konosament
tәqdimatlı konosament
adlı konosament•
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Yükü göndәrәnin yaxud qәbul edәnin әmri ilә vә indossament vasitәsilә üçüncü şәxsә ötürülür:

Dәniz yükü daşıyıcısının yaxud onun müvәkkil şәxsinin yük sahibinin yaxud onun nümayәndәsinin
üzәrinә yazdığı qiymәtli kağız:

Bank sertifikatının yeni sahibi:

Öz hüquqlarından imtina edәn bank sertifikatı sahibi:

Adlı bank sertifikatı üzrә tәlәb hüquqların tәslim edilmәsi:

Tәdavül müddәtinә görә bank sertifikatları:

Buraxılma formasına vә sahibinin eynilәşdirilmәsinә görә bank sertifikatları:

Banka qoyuluş etmiş fiziki vә hüquqi şәxslәr:

Bankın fiziki şәxslәrin onda yerlәşdirdiyi әmanәt qoyuluşlarının ödәnilmәsinә dair öhdәliyi:

sahilyanı konosament
adlı konosament
tәqdimatlı konosament
orderli konosament•

veksel
konosament•
sertifikat
istiqraz

tsedent
passionari
benefisiar
tsessionari•

trassant
indossant
tsedent•
akseptant

aksept
tsessiya•
tratta
indossament

uzunmüddәtli vә qısamüddәtli
depozit vә әmanәt
müddәtli vә tәlәb olunanadәk•
adlı vә tәqdimatlı

uzunmüddәtli vә qısamüddәtli
müddәtli vә tәlәb olunanadәk
depozit vә әmanәt
adlı vә tәqdimatlı•

trassant
indossant
benefisiar•
akseptant

depozit sertifikatı

•
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Bankın hüquqi şәxslәrin onda yerlәşdirdiyi depozitlәrin ödәnilmәsinә olan yazılı şәhadәtnamә:

Çekyazanın hesabında olan vә onun yazdığı çeklәri bank tәrәfindәn tam ödәmәk imkanı verәn pul
mәblәqi:

Bu növ çeklәr turistlәrin valyuta ilә tәmin olunmasından ötrü istifadә olunur:

Bu növ çeklәr bank tәrәfindәn yazılır vә onun xәzinәdarının imzası ilә tәsdiqlәnir:

Әsasında nağd vәsaitlәrin ödәnildiyi çek:

Bu növ çeklәr çekyazanın öz adından çekyazana borcu olanın hesabını debetlәşdirmәklә yazılır:

Bu növ çeklәr ödәyicinin çekyazana verdiyi kreditin mәblәqinә görә yazılır:

Bu növ çeklәr indossament vasitәsilә başqa şәxsә ötürülә bilmәz:

әmanәt sertifikatı•
bank sertifikatı
pul sertifikatı

pul sertifikatı
depozit sertifikatı•
әmanәt sertifikatı
bank sertifikatı

örtük•
duvaq
örpәk
qapaq

adlı çek
yol çeki•
order çek
xәzinәdarlıq çeki

kassa çeki
xәzinәdarlıq çeki•
komisyon çek
order çek

kredit çek
kassa çeki•
order çek
komisyon çek

kredit çek
adlı çek
order çek
komisyon çek•

tәqdimatlı çek
order çek
kredit çek•
adlı çek

cızıqlı çek
adlı çek•
order çek
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Bu növ çeklәr indossament vasitәsilә başqa şәxsә ötürülә bilәr:

Bu növ çeklәr indossament vasitәsilә başqa şәxsә ötürülә bilәr:

Bu növ çeklәrdә çeki tәqdim edәnin adı yazılır:

Bu növ çeklәrdә çeki tәqdim edәnin adı yazılmır:

Çekin növü:

Çekin növü:

Çekin növü:

Çekin növü:

Şaquli vәziyyәtdә olan barmaqlarla hansı rәqәmlәr bildirilir:

tәqdimatlı çek

adlı çek
tәqdimatlı çek•
cızıqlı çek
kassa çeki

kassa çeki
cızıqlı çek
order çek•
adlı çek

cızıqlı çek
order çek
adlı çek•
tәqdimatlı çek

adlı çek
tәqdimatlı çek•
cızıqlı çek
order çek

qupu yol çeki
dәniz çeki
yol çeki•
hava çeki

büdcә çeki
kommunal çeki
bәlәdiyyә çeki
jiroçek•

faktura çeki
qaimә çeki
sertifikat çek•
lotereya çeki

büdcә çeki
xәzinәdarlıq çeki•
maliyyә çeki
vergi çeki
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Qiymәtli kağızın qiymtini bildirir:

Birja satışları zamanı ticәrәtçiyә içi (ovucu) çölә olan uzadılmış nәyi bildirir?

Birja satışları zamanı ticәrәtçiyә iç (ovuc) tәrәfi ilә uzadılmış әl nәyi bildirir?

Bu cür satışlar zamanı qiymәt car çәkmә yolu ilә tәyin olunur:

Bu cür satışlar zamanı birjanın ticarәt zalında müәyyәn qaydalar tәtbiq olunur:

Әlaqәsiz birja satışları:

Keçirilmә qaydasına görә birja satışları:

Keçirilmә qaydasına görә birja satışları:

10.0
0.0
42619.0
42491.0•

çiyinә qoyulmuş әlin barmaqlar
sinәyә qoyulmuş әlin barmaqlar
aşağı salınmış әlin barmaqları
yuxarı qaldırılmış әlin barmaqları•

satışdan çıxmaqı
qiymәtli kağızın qiymәtini
qiymәtli kağızı almaq istәyini
qiymtli kağızı satmaq istәyini•

satışdan çıxmaqı
qiymәtli kağızın qiymәtini
qiymtli kağızı satmaq istәyini
qiymәtli kağızı almaq istәyini•

elektron
daimi
әlaqәsiz
әlaqәli•

elektron
daimi
әlaqәsiz
әlaqәli•

proton
neytron
pozitron
elektron•

differensial
diskret
mövsümi
әlaqәsiz•

dolayı
differensial
diskret

•
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Keçirilmә qaydasına görә birja satışları:

Keçirilmә qaydasına görә birja satışları:

O, bazarın yaradıcısıdır:

Onlar maliyyә brokerlәrindәn fәrqli olaraq sırf dilerdir:

Onlar qiymәtli kağızların buraxılışı vә tәdavülünә dair mәslәhәt xidmәtlәri göstәrir:

Brokerlәrdәn fәrqli olaraq onlar sırf vasitәçilikdәn başqa öz adından, özü üçün vә öz hesabına sonradan
satmaq mәqsәdi ilә qiymәtli kağız almaq hüququna malikdir:

Brokerin birjadakı hәr bir alqısatqını tәsdiqlәyәn qeydlәr:

Brokerin xidmәt muzdu:

Әqdin baş tuta bilәcәyi qiymәti tәsbit edir:

әlaqәli•

differensial
diskret
mövsümi
sessiya•

dolayı
differensial
diskret
daimi•

investor
anderrayter
marketteyker
marketmeyker•

komitent
emitent
anderrayter
investisiya şirkәti•

anderrayter
broker
diler
investisiya mәslәhәtçisi•

emtent
anderrayter
broker
diler•

bordo
sombrero
kabalyero
bordero•

takelaj
tonnaj
kollaj
kurtaj•
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Brokerә mümkün olan әn yaxşı qiymәti sәrbәst seçmәyә imkan verir:

Әqdin brokerin tәmin etmәli olduğu konkret alış yaxud satış qiymәtini müәyyәn edir:

Müştәridәn daxil olan vәsaitlәrin bu hesaba daxil etmәkdәn ötrü broker tәrәfindәn müştәri üçün açılan
hesab:

Alınan hәr bir qiymәtli kağız növü üzrә broker tәrәfindәn müştәri üçün açılan hesab:

Belә müqavilә brokerin müştәrisinin adından bağlanılır:

Belә müqavilә brokerin adından bağlanılır:

O, öz hesabına deyil, müştәrinin hesabına vә onun mәnafeyinә uyğun hәrәkәt edir:

Birjadankәnar bazarın müasir rabitә vasitәlәrinә vә kompüter texnologiyalarına әsaslanan sistemlәri:

şәrtli әmr
limitli әmr
bazar әmri
stop әmr•

şәrtli әmr
limitli әmr
stop әmr
bazar әmri•

şәrtli әmr
stop әmr
bazar әmri
limitli әmr•

müxbir hesab
nostro hesab
fәrdi hesab
şәxsi hesab•

loro hesab
borc hesabı
depozit hesabı
depo hesab•

depozit müqavilәsi
alqısatqı müqavilәsi
komisyon müqavilә
tapşırıqlı müqavilә•

depozit müqavilәsi
alqısatqı müqavilәsi
tapşırıqlı müqavilә
komisyon müqavilә•

emtent
anderrayter
diler
broker•

nanobirja
neytron birja
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Qiymәtli kağızların birjadankәnar bazarının әn mәşhur nümunәsi:

Qiymәtli kağızların birjadankәnar qeyrimütәşәkkil bazarı:

Brokerlәrin aldıqları komisyon haqq:

Әqdlәri әsasәn özlәri üçün vә öz vәsaitlәri hesabına icra edәn:

Әqdlәri müştәrinin tapşırıqı ilә vә onun vәsaiti hesabına icra edәn:

Fond birjası peşәkar fәaliyyәtin hansı istiqamәtlәrini özündә birlәşdirә bilәr:

Birgә hazırlanmış vә riayәt olunan qaydalar üzrә ticarәt әmәliyyatlarının aparılması üçün tәşkil edilmiş
müstәqil vә ixtisaslaşmış tәşkilat:

Qiymәtli kağızların tәkrar bazarının forması:

elektrik birja
elektron birja•

NAFTA
NASDAQ•
NASA
NATO

prospekt bazarı
dalan bazarı
mәhlә bazarı
küçә bazarı•

allonj
bonus
faiz
kurtaj•

allonj
kurtaj
broker
diler•

allonj
kurtaj
diler
broker•

qiymәtli kağızların idarә olunması
anderraytinq
investisiya mәslәhçisi
depozitar vә klirinq•

kofe birjası
valyuta birjası
әmtәә birjası
fond birjası•

qızıl birjası
valyuta birjası
әmtәә birjası
fond birjası•
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Qiymәtli kağızların tәkrar bazarının funksiyası:

Qiymәtli kağızların tәkrar bazarının funksiyası:

Qiymәtli kağızların tәkrar bazarının mәqsәdi:

Tәkrar bazar qiymәtli kağızların hansı keyfiyyәtini tәmin edir:

Tәkrar bazar artıq sәfәrbәr edilmiş maliyyә vәsaitlәrinin:

Tәkrar bazar investisiyaların vә yığımların hәcminә:

Qiymәtli kağızların tәkrar bazarının әsas iştirakçıları:

Üzәrinә emitentin adından vә ya öz adından, lakin emitentin tapşırığı ilә vә onun hesabına qiymәtli
kağızların erlәşdirilmәsi öhdәliyi götürmüş şәxs:

Qiymәtli kağızların zәmanәtli yerlәşdirilmәsi:

emitentlәrlә investorlar arasında tarazlığın tәmin olunması
yığımla investisiya arasında tarazlığın tәmin olunması
yığımla istehlak arasında tarazlığın tәmin olunması
müәyyәn qiymәt sәviyyәsindә tәlәb ilә tәklifin tarazlaşdırılması•

emitentlәrlә investorlar arasında tarazlığın tәmin olunması
yığımla investisiya arasında tarazlığın tәmin olunması
yığımla istehlak arasında tarazlığın tәmin olunması
pәrakәndә ticarәt sәviyyәsindә satıcı vә alıcıların görüşdürülmәsi•

emitentlәrlә investorlar arasında tarazlığın tәmin olunması
yığımla investisiya arasında tarazlığın tәmin olunması
yığımla istehlak arasında tarazlığın tәmin olunması
qiymәtli kağızlarla әsasәn pәrakәndә alqısatqı vә digәr әmәliyyatların keçirilmәsi üçün şәraitin yaradılması•

seriyalılıq
tәdavületmә
risk
likvidlik•

mәnimsәnilmәsini tәmin edir
axınını tәmin edir
yığımını tәmin edir
tәkrar bölgüsünü tәmin edir•

tәzyiq etmir
tәzyiq edir
tәsir edir
tәsir etmir•

mütәxәssislәr
investorlar
emitentlәr
möhtәkirlәr•

perforator
terminator
moderator
anderrayter•

hecinq
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Dövlәt vә bәlәdiyyә müәssisәlәrinin sәhm zәrflәri alıcıdan investisiya proqramlarının hәyata keçirilmәsi
tәlәb olunduqda satılır:

Bu zaman alıcılardan hansısa şәrtlәrin yerinә yetirilmәsini tәlәb olunur:

Qiymәtli kağızların fiziki vә ya hüquqi şәxslәr tәrәfindәn açıq satışlardan alınmasından ibarәtdir vә
alıcılardan heç bir şәrtlәrin yerinә yetirilmәsi tәlәb olunmur:

Bu zaman qiymәtli kağızların yerlәşdirilmәsi әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş investorlar arasında keçirilir:

Bu zaman qiymәtli kağızların kütlәvi yerlәşdirilmәsi baş verir vә bu zaman investorların sayına
mәhdudiyyәt qoyulmur:

Qiymәtli kağızlara abunәnin növü:

Qiymәtli kağızlara abunәnin növü:

Qiymәtli kağızların fond birjasının xüsusi qiymәtlәndirmә siyahısına daxil edilmәsi:

trassant
indossament;
anderraytinq•

açıq abunә
kommersiya müsabiqәsi
qapalı abunә
investisiya hәrracları•

investisiya müsabiqәsi
abunә
hәrrac
kommersiya müsabiqәsi•

investisiya müsabiqәsi
kommersiya müsabiqәsi
abunә
hәrrac•

açıq abunә
aşkar abunә
bağlı abunә
qapalı abunә•

qapalı abunә
aşkar abunә
bağlı abunә
açıq abunә•

bağlı
aşkar
aydın
qapalı•

әtraflı
aşkar
aydın
açıq•

lizinq
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Birja әmәliyyatlarının fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrindәn biri:

Birja әmәliyyatlarının fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrindәn biri:

Birja әmәliyyatlarının fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrindәn biri:

Birja әmәliyyatlarının fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrindәn biri:

Birja әmәliyyatlarının fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrindәn biri:

Birja әmәliyyatlarının fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrindәn biri:

Birja әmәliyyatlarının fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrindәn biri:

Birja әmәliyyatlarının keçirilmә prinsiplәrindәn biri:

faktorinq
kastinq
listinq•

ümumilәşmә
universallaşma
mәrkәzlәşmә
ixtisaslaşma•

әmtәәnin kәmfiyyәti nәzәrә alınmır
әmtәәnin keyfiyyәti nәzәrә alınmır
әmtәәnin kәmiyyәti nәzәrә alınır
әmtәәnin keyfiyyәti nәzәrә alınır•

istәnilәn kәs tәrәfindәn keçirilir
investorlar tәrәfindәn keçirilir
emitentlәr tәrәfindәn keçirilir
vasitәçilәr tәrәfindәn keçirilir•

heç bir qayda yoxdur
dövlәt tәrәfindәn müәyyәn edilmiş qaydalarla aparılır
dövlәt tәrәfindәn birbaşa tәnzimlәnir
dövlәt tәrәfindәn birbaşa tәnzimlәnmir•

qiymәt qoyma icbaridir
qiymәt qoyma gizlidir
qiymәt qoyma virtualdır
qiymәt qoyma sәrbәstdir•

istәnilәn yerlәrdә keçirilir
mәkansızlıq
pәrakәndәlik
xüsusi yerlәrdә keçirilir•

kortәbilik
qeyristandart kütlәlәrlә keçirilir
pәrakәndәlik
standart kütlәlәrlә keçirilir•

broker ilә müştәri arasında şәxsi münasibәtlәr
broker ilә müştәri arasında şәxsi tanışlıq
broker ilә müştәri arasında şәxsi yaxınlıq
broker ilә müştәri arasında şәxsi etibar•
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Birja әmәliyyatlarının keçirilmә prinsiplәrindәn biri:

Birja әmәliyyatlarının keçirilmә prinsiplәrindәn biri:

Birja әmәliyyatlarının keçirilmә prinsiplәrindәn biri:

Birja әqdlәrinin әsas tiplәrindәn biri:

Birja әqdlәrinin әsas tiplәrindәn biri:

Birja әqdlәrinin әsas tiplәrindәn biri:

Birja әqdlәrinin әsas tiplәrindәn biri:

Birja әqdlәri qaydalarına görә әqdin ……….. bağlanılması tәlәbi aiddir:

Birja әqdlәrinin bağlanması qaydası kim tәrәfindәn müәyyәn edilir?

liberal qaydalar әsasında tәnzimlәnmә
yumşaq qaydalar әsasında tәnzimlәnmә
heç bir tәnzimlәmәnin olmaması
sәrt qaydalar әsasında tәnzimlәnmә•

pәrakәndәlik
qapalılıq
demokratiklik
aşkarlıq•

özbaşnalıq
pәrakәndәlik
kortәbilik
daimilik•

şәrtli әqdlәr
barter әqdlәr
tәminatsız әqdlәr
opsion әqdlәri•

tәminatsız әqdlәr
şәrtli әqdlәr
barter әqdlәr
fyüçers әqdlәri•

tәminatsız әqdlәr
şәrtli әqdlәr
barter әqdlәr
forvard әqdlәri•

әmtәә girovu ilә edilәn әqdlәr
әmtәә tәqdim olunmamaqla edilәn әqdlәr
әmtәә tәqdim olunmaqla edilәn әqdlәr•

istәnilәn şәkildә
şifahi şәkildә
yazılı şәkildә•

tәnizimlәyici dövlәt qurumları
fond birjası•
maliyyә nazirliyi
mәrkәzi bank
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Birja әmtәәlәrinә dair hüquq vә öhdәliklәrin yaradılmasına, tәsbit edilmәsinә, xitam verilmәsinә vә ya
dәyişdirilmәsinә istiqamәtlәnmiş vә birja iştirakçılarının hәyata keçirdiyi qarşılıqlı razılaşdırılmış tәdbirlәr:

Birja әmtәәsi ilә birjada edilәn müxtәlif әmәliyyatlar:

Bu zaman qiymәtli kağızların bir növü üzrә edilәn әqdlәr …………. vә yekun uzun yaxud qısa mövqeyә
gәtirilir:

Bu zaman qiymәtli kağızların bir növü üzrә edilmiş bütün әqdlәr qruplaşdırılır vә hәr bir iştirakçı üçün
vahid qısa yaxud uzun mövqeyә gәtirilir:

Bu zaman iki tәrәf arasında gün әrzindә qiymәtli kağızların bir növü üzrә edilmiş bütün әqdlәr
qruplaşdırılır vә vahid mövqeyә (pozisiyaya) gәtirilir:

Klirinq zamanı әqdlәrin әvәzlәşdirilmәsinin әsas variantlarından biri:

Klirinq zamanı әqdlәrin әvәzlәşdirilmәsinin әsas variantlarından biri:

Klirinq zamanı әqdlәrin әvәzlәşdirilmәsinin әsas variantlarından biri:

birja sövdәlәşmәlәri
birja fәaliyyәti
birja әmәliyyatları
birja әqdlәri•

birja sövdәlәşmәlәri
birja fәaliyyәti
birja әqdlәri
birja әmәliyyatları•

fasilәli әvәzlәşdirilir
üçtәrәfli әvәzlәşdirilir
birtәrәfli әvәzlәşdirilir
fasilәsiz әvәzlәşdirilir•

üçtәrәfli әvәzlәşdirmә
ikitәrәfli әvәzlәşdirmә
birtәrәfli әvәzlәşdirmә
çoxtәrәfli әvәzlәşdirmә•

dördtәrәfli әvәzlәşdirmә
üçtәrәfli әvәzlәşdirmә
birtәrәfli әvәzlәşdirmә
ikitәrәfli әvәzlәşdirmә•

fasilәli әvәzlәşdirmә
üçtәrәfli әvәzlәşdirmә
birtәrәfli әvәzlәşdirmә
fasilәsiz әvәzlәşdirmә•

dördtәrәfli әvәzlәşdirmә
üçtәrәfli әvәzlәşdirmә
birtәrәfli әvәzlәşdirmә
çoxtәrәfli әvәzlәşdirmә•

dördtәrәfli әvәzlәşdirmә
ikitәrәfli әvәzlәşdirmә•
birtәrәfli әvәzlәşdirmә
üçtәrәfli әvәzlәşdirmә



03.05.2017

22/60

177

178

179

180

181

182

183

184

185

Әmәliyyat hәcmi böyük olan bazarlarda әn sәmәrәlisidir:

Qiymәtli kağızların hansısa bir növü üzrә bir neçә tәrәf arasındakı әqdlәri qiymәtli kağızların tәqdim
edilmәsini vә pul vәsaitlәri axınlarını minimal saya endirmәyә imkan verir:

Bir çox klirinq sistemlәrinә qiymәtli kağızların yaxud pul vәsaitlәrinin hәr hansı bir formada
………………….. daxil edilir:

Bu sistem qiymәtli kağızların mәrkәzi depozitarisinin, ümumi standartların mövcud olmasını nәzәrdә
tutur:

Mütәşәkkil bazarla әlaqәli olan ikitәrәfli sistemә qoşulmaq istәmәyәn yaxud qoşula bilmәyәn investorlar
tәrәfindәn istifadә olunur:

Bu zaman әqdin hәr iki iştirakçısı informasiyanı bilavasitә mәrkәzi üzlәşdirmә sisteminә daxil edir:

Adәtәn mütәşәkkil bazarlarda, mәsәlәn, birjalarda tәtbiq olunur:

Birja prosesinin vacib tәrkib hissәlәrindәn biridir:

Onkol hәrrac bu cür dә adlanır:

fasilәsiz әvәzlәşdirmә•
fasilәli әvәzlәşdirmә

qarşılıqlı birlәşdirmә
qarşıldıqlı yenilәşdirmә
qarşılıqlı әvәzlәşdirmә•
qarşılıqlı yerlәşdirmә

qarşılıqlı әvәzlәşdirilmәsi•
qarşılıqlı yerlәşdirilmәsi
qarşılıqlı birlәşdirilmәsi
qarşılıqlı yerlәşdirilmәsi

dilinq sistemi
klirinq sistemi•
reyestr sistemi
ticarәt sistemi

ikitәrәli üzlәşdirmә
birtәrәfli üzlәşdirmә•
çoxtәrәfli üzlәşdirmә
hәrtәrәfli üzlәşdirmә

hәrtәrәfli üzlәşdirmә
çoxtәrәfli üzlәşdirmә
birtәrәfli üzlәşdirmә
ikitәrәli üzlәşdirmә•

hәrtәrәfli üzlәşdirmә
ikitәrәli üzlәşdirmә•
birtәrәfli üzlәşdirmә
çoxtәrәfli üzlәşdirmә

üzlәşdirmә•
sadәlәşdirmә
mürәkkәblәşdirmә
lokallaşdırma
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Әqdlәrin gecgec bağlanıldığı, alıcının qiymәti ilә satıcının qiymәti arasında çox böyük fәrq olduğu
bazar üçün bu cür hәrrac sәciyyәvidir:

Bu cür hәrrac qeyrilikvidli bazar üçün sәciyyәvidir:

Bu cür hәrrac zamanı alqı әn yüksәk qiymәtlә, satqı isә minimal qiymәtlә edilir:

Bu cür hәrrac şifahi sifarişlәrin sifariş kitabına yazılması yaxud onların birjanın ticarәt salonundakı
elektron tabloda göstәrilmәsi әsasında qurulur:

Bu cür hәrrac satıcı vә alıcının eynivaxtlı rәqabәti әsasında qurulur:

Bu cür hәrrac zamanı әmtәәni özünün yazılı sifarişindә әn yüksәk qiymәti tәklif edәn alıcı әldә edir:

Bu cür hәrraca qiymәtli kağız buraxılışını mümkün qәdәr tez yerlәşdirmәk lazım olduqda müraciәt
edilir:

«Birinci alıcı» prinsipi ilә tәşkil olunur, yәni әn yüksәk qiymәtdәn әn aşağı qiymәtә doğru:

çoxdәfәlik hәrrac
birdәfәlik hәrrac•
ikidәfәlik hәrrac
üçdәfәlik hәrrac

fasilәsiz hәrrac
ikili hәrrac
onkol hәrrac•
qiyabi hәrrac

ikili hәrrac
fasilәsiz hәrrac
onkol hәrrac•
qiyabi hәrrac

qiyabi hәrrac
fasilәsiz hәrrac•
ikili hәrrac
onkol hәrrac

ikili hәrrac
onkol hәrrac
fasilәsiz hәrrac•
qiyabi hәrrac

qiyabi hәrrac
sadә hәrrac
holland hәrracı
ikili hәrracı•

holland hәrracı
sadә hәrrac
qiyabi hәrrac•
ingilis hәrracı

ingilis hәrracı
holland hәrracı•
qiyabi hәrrac
sadә hәrrac
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Adәtәn bu cür hәrraclar satışa yüksәk tәlәbli әmtәә çıxarıldıqda tәşkil olunur:

Hәrracın bu növü minimal qiymәtdәn maksimal qiymәtә qәdәr addımaddım baş verir:

Satış sonuncu alıcının tәklif etdiyi әn yüksәk qiymәtlә edilir:

Tәlәb qәnaәtbәxş olmadıqda satıcıların rәqabәtini, artıq tәlәb zamanı isә alıcıların rәqabәtini nәzәrdә
tutur:

Bu cür satışlar istәnilәn әrazini, mәhdudiyyәtsiz sayda alıcı vә satıcını әhatә edә bilir vә tәdavülә böyük
hәcmdә informasiyanı cәlb edir:

Sıfırı bildirir

Üfüqi vәziyyәtdә olan barmaqlarla hansı rәqәmlәr bildirilir:

Açıq tipli investisiya fondunun növü:

qiyabi hәrrac
ingilis hәrracı
holland hәrracı•
sadә hәrrac

holland hәrracı
qiyabi hәrrac
ingilis hәrracı•
sadә hәrrac

qiyabi hәrrac
holland hәrracı
ingilis hәrracı•
sadә hәrrac

sadә hәrrac
ingilis hәrracı•
qiyabi hәrrac
holland hәrracı

qiyabi hәrrac
holland hәrracı
sadә hәrrac•
ingilis hәrracı

birja sessiyası
daimi satışlar
әlaqәli satışlar
elektron satışlar•

bilәk
ovuc
yumruq•
dirsәk

42491.0
42619.0•
0.0
10.0

әmanәt investisiya fondu

•
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Açıq tipli investisiya şirkәtinin növü:

İnvestisiya şirkәtinin bu tipi sәhmlәri sәrbәst qaydada tәslim edilә bilәr yaxud yenidәn satıla bilәr:

İnvestisiya şirkәtinin bu tipi öz sәhmlәrini tәdricәn, hissәhissә buraxır vә onların alıcıları әsasәn yeni
investorlardır:

İnvestisiya şirkәtinin bu tipi qarşılıqlı fondlar adlanır:

İnvestisiya şirkәtinin bu tipi özünün sәhmlәrini birdәfәyә vә әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş mәblәqdә
emissiya edir:

Resurslarını әhalinin vәsaiti hesabına yarada bilmәz:

Maliyyә tәsisatı olmaqla, özünün sәhmlәrinin emissiyası yolu ilә investorların vәsaitlәrini cәlb (sәfәrbәr)
edir vә onları sәnaye vә başqa sahәlәrin korporasiyalarının sәhmlәrinә yerlәşdirir:

Müxtәlif növ iqtisadi, kommersiya, maliyyә vә s. informasiya daxildir:

pay investisiya fondu•
şәrikli investisiya fondu
iştirak investisiya fondu

kapital bazarının qarşıdıqlı fondları
borc kapitalı bazarının qarşıdıqdı fondları
pul bazarının qarşılıqlı fondları•
maliyyә bazarının qarşılıqlı fondları

qapalı
açıq•
aşkar
gizli

qapalı
gizli
aşkar
açıq•

qapalı
gizli
açıq•
aşkar

açıq
qapalı•
gizli
aşkar

investisiya fondu
maliyyә şirkәti
pay investisiya fondu
investisiya şirkәti•

broker şirkәti
sığorta şirkәti
maliyyә şirkәti
investisiya şirkәti•

informasiya tәminat•
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Tәlimatları, normativlәri, normaları, metodik göstәrişlәri vә izahatları, bazarın peşәkar iştirakçıları
tәşkilatlarının tәsdiq etdiyi qaydaları әhatә edir:

Qanunvericilik aktlarını, fәrmanları, qәrarları, sәrәncamları vә idarәetmә orqanlarının digәr hüquqi
sәnәdlәrini әhatә edir:

Onun funksiyaları maliyyә resurslarının axınının tәşkilini, qiymәtli kağızların keyfiyyәtinin tәmin
olunmasını vә bazarın informasiya tәminatını әhatә edir:

Onun funksiyalarına bazarda baş verәn proseslәrin әlaqәlәndirilmәsi, tәnzimlәnmәsi,
proqnozlaşdırılması, hәvәslәndirilmәsi, tәşkili vә nәzarәti aid edilir:

Qiymәtli kağızlar bazarı infrastrukturunun tәşkilati yarımsisteminә aiddir:

Qiymәtli kağızlar bazarı infrastrukturunun texniki yarımsisteminә aiddir:

Qiymәtli kağızlar bazarı infrastrukturunun texniki yarımsisteminә aiddir:

Qiymәtli kağızlar bazarı infrastrukturunun texniki yarımsisteminә aiddir:

inzibati tәminat
normativ tәminat
hüquqi tәminat

normativ tәminat•
iqtisadi tәminat
inzibati tәminat
informasiya tәminatı

hüquqi tәminat•
iqtisadi tәminat
informasiya tәminatı
inzibati tәminat

idarәedilәn yarımsistem•
idarәedici yarımsistem

idarәedilәn yarımsistem
idarәedici yarımsistem•

idarәetmә texnoligiyaları•
informasiya şәbәkәsi
qeydiyyat şәbәkәsi
klirinqhesablaşma xidmәti

daimi fond hәrracları
qeydiyyat şәbәkәsi•
fond birjası
idarәetmә texnoligiyaları

daimi fond hәrracları
idarәetmә texnoligiyaları
fond birjası
informasiya şәbәkәsi•

daimi fond hәrracları
idarәetmә texnoligiyaları
fond birjası
klirinqhesablaşma xidmәti•
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Qiymәtli kağızlar bazarı infrastrukturunun texniki yarımsisteminә aiddir:

Qiymәtli kağızlar bazarı infrastrukturunun funksional yarımsisteminә aiddir:

Qiymәtli kağız mәzәnnәlәrinin enmәsinә oynayan:

Qiymәtli kağız mәzәnnәlәrinin qalxmasına oynayan:

Fond birjasındakı oyun iştirakçısı:

Fond birjasındakı oyun iştirakçısı:

Mahiyyәti ucuz alıb baha satmaqdan ibarәtdir:

Müәyyәn müddәtdәn sonra aşağı mәzәnnә ilә geri satılması şәrti ilә qiymәtli kağızın cari mәzәnnә ilә
alınması:

Qiymәtli kağızın satış gününün mәzәnnәsi ilә onun müәyyәn müddәtdәn sonra yuxarı mәzәnnә ilә geri
alınması şәrti ilә banka satılması:

daimi fond hәrracları
idarәetmә texnoligiyaları
fond birjası
depozitar xidmәti•

qeydiyyat xidmәti
informasiya şәbәkәsi
depozitar xidmәti
fond birjası•

xoruz
canavar
tülkü
ayı•

canavar
tülkü
dәvә
öküz•

xoruz
canavar
tülkü
ayı•

canavar
tülkü
dәvә
öküz•

forsaj
kollaj
vintaj
arbitraj•

forpost
aport
report
deport•
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Qiymәtli kağızlarla müddәtli möhtәkir әmәliyyatların növü:

Qiymәtli kağızlarla müddәtli möhtәkir әmәliyyatların növü:

Şәrtli әqdin növü:

Şәrtli әqdin növü:

Şәrtli әqdin növü:

Şәrtli әqdin növü:

Bu növ әqdlәrin iştirakçılarından biri digәrinә müәyyәn mükafat ödәmәklә öz öhdәliklәrindәn imtina
etmәk hüququna malikdir:

Bu növ әqdlәr ondan ibarәtdir ki, qiymәtli kağızın alıcısı yaxud satıcısı mәzәnnәnin dәyişmәsindәn asılı
olaraq әmәliyyatı uzada bilәr yaxud son hesablaşmanı tәxirә sala bilәr:

forpost
aport
deport
report•

lotto
depo
aport
deport•

forpost
rekord
aport
report•

natamam bölünәn
qalıqla bölünәn
qismәn bölünәn
tam bölünәn•

tonnaj
passaj
forsaj
stellaj•

yekun mükafatlı
birbaşa mükafatlı
dolayı mükafatlı
әks mükafatlı•

yekun mükafatlı
sonradan mükafatlı
ibtidai mükafatlı
ilkin mükafatlı•

report
qәti
uzadılmış
şartli•

report
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Bu növ әqdlәrin iştirakçıları qiymәtli kağızların müәyyәn edilmiş müddәtdә çatdırılması vә alqısı üzrә
öhdәliklәr götürür vә şәrtlәr dәyişdirilә bilmәz:

Müddәtli әmәliyyatların növü:

Müddәtli әmәliyyatların növü:

Müddәtli әmәliyyatların növü

Müddәtli әmәliyyatların növü:

Müddәtli әmәliyyatların növü:

Müddәtli әmәliyyatların növü:

Bu cür әqdlәrdәn alqısatqı zamanı mәzәnnәlәr arasında yaranan fәrq şәklindә möhtәkir mәnfәәtin әldә
edilmәsindәn ötrü istifadә olunur:

qәti
şartli
uzadılmış•

report
uzadılmış
şartli
qәti•

qabardılmış
nizamlanmış
tәnzimlәnmiş
uzadılmış•

qeydşәrtsiz
şәrtli•
şәrtsiz
qeydşәrtli

kobud
sәrt
qaba
qәti•

spot
tollinq
opsion•
barter

spot
füçers•
barter
tollinq

tollinq
forvard•
spot
barter

kassa әqdlәri
müddәtli әqdlәr•
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Müddәtli әqdlәr üzrә hesablaşmalar ayın sonunda keçirildikdә:

Müddәtli әqdlәr üzrә hesablaşmalar ayın ortasında keçirildikdә:

Bu cür әqdlәr üzrә kontraktın bağlanıldığı, qiymәtin müәyyәn edildiyi, hesablaşmanın aparılacağı
müddәtlәr әvvәlcәdәn dәqiq müәyyәn olunur:

Bu cür әmәliyyatlar üzrә hesablaşmalar tәrәflәrin әvvәlcәdәn müәyyәn etdiyi müddәtdәn sonra әqd
bağlanan ana olan mәzәnnә ilә keçirilir:

Bu cür әmәliyyatlar әsasәn investisiyaların edilmәsi ilә әlaqәdardır:

Qiymәtli kağızların qiymәtlәndirilmәsi:

Qiymәtli kağızların fond birjasının xüsusi qiymәtlәndirmә siyahısından xaric edilmәsi:

Yalnız bu mәrhәlәni keçdikdәn sonra qiymәtli kağızlar satışa buraxıla bilәr:

Xәzinә notları dövlәt qiymәtli kağızların bu növünә aiddir:

pәrakәndә әqdlәr
topdansatış әqdlәr

per ultimo•
per medio

per ultimo
per medio•

füçers әmәliyyatlar
müddәtli әmәliyyatlar•
kassa әmәliyyatlar
opsion әmәliyyatlar

kassa әmәliyyatlar
füçers әmәliyyatlar
opsion әmәliyyatlar
müddәtli әmәliyyatlar•

kassa әmәliyyatlar•
opsion әmәliyyatlar
füçers әmәliyyatlar
müddәtli әmәliyyatlar

hecinq
forfeytinq
kotirovka•
faktorinq

defakto
delistinq•
dejavü
deyire

listinq•
lizinq
faktorinq
kastinq

müddәtsiz
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Xәzinә vekseli dövlәt qiymәtli kağızların bu növünә aiddir:

Dövlәt qiymәtli kağızları tәdavül formasına görә:

Dövlәt qiymәtli kağızları tәdavül formasına görә:

Dövlәt qiymәtli kağızları emitentin növünә görә:

Dövlәt qiymәtli kağızları emitentin növünә görә:

Dövlәt qiymәtli kağızlarının buraxılmasının mümkün mәqsәdi:

Dövlәt qiymәtli kağızlarının buraxılmasının mümkün mәqsәdi:

Dövlәt qiymәtli kağızlarının buraxılmasının mümkün mәqsәdi:

qısamüddәtli
uzunmüddәtli
ortamüddәtli•

müddәtsiz
ortamüddәtli
uzunmüddәtli
qısamüddәtli•

özәl borc öhdәliklәri
korporativ borc öhdliklәri
fәrdi borc öhdәliklәri
qeyribazar dövlәt borc öhdәliklәri•

dükan qiymәtli kağızları
mәhlә qiymәtli kağızları
küçә qiymәtli kağızları
bazar qiymәtli kağızları•

varrantlar
bәlәdiyyә qiymәtli kağızları
imtiyazlı sәhmlәr
regional qiymәtli kağızları•

imtiyazlı sәhmlәr
korporativ istiqrazlar
bәlәdiyyә qiymәtli kağızları
mәrkәzi hokümәtin qiymәtli kağızları•

yerli büdcәnin kәsirinin maliyyәlәşdirilmәsi
dövlәt şirkәtlәrinin nizamnamә kapitalının artırılması
dövlәt şirkәtlәrinin yenidәn qurulması
iqtisadi fәallığın tәnzimlәnmәsi•

dövlәt şirkәtlәrinin nizamnamә kapitalının artırılması
yerli büdcәnin kәsirinin maliyyәlәşdirilmәsi
dövlәt şirkәtlәrinin yenidәn qurulması
ölkә әhәmiyyәtli mәqsәdli proqramların maliyyәlәşdirilmәsi•

dövlәt şirkәtlәrinin yenidәn qurulması
yerli büdcәnin kәsirinin maliyyәlәşdirilmәsi
gәlirin әldә edilmәsi
әvvәlki dövrlәrdә bazarlarda yerlәşdirilmiş dövlәt borclarının ödәnilmәsi•
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Dövlәt qiymәtli kağızlarının buraxılmasının mümkün mәqsәdi

Emitenti dövlәt olan borc qiymәtli kağızı:

Dövlәt daxili borcun mövcud olma formasıdır:

Buraxılışının qeydiyyatdan keçirilmәsi zәrurәtinә görә qiymәtli kağızların tәsnifat qrupu:

Buraxılışının qeydiyyatdan keçirilmәsi zәrurәtinә görә qiymәtli kağızların tәsnifat qrupu:

Buraxılış formasına görә qiymәtli kağızların qiymәtli kağızların tәsnifat qrupu:

Buraxılış formasına görә qiymәtli kağızların qiymәtli kağızların tәsnifat qrupu:

Hüquqların gerçәklәşmәsi mexanizminә görә tәsnifat qrupu:

Hüquqların gerçәklәşmәsi mexanizminә görә qiymәtli kağızların tәsnifat qrupu:

dövlәt şirkәtlәrinin nizamnamә kapitalının artırılması
gәlirin әldә edilmәsi
yerli büdcәnin kәsirinin maliyyәlәşdirilmәsi
dövlәt büdcәsi kәsirinin maliyyәlәşdirilmәsi•

konosament
varrant
kommersiya vekseli
xәzinә vekseli•

törәmә qiymәtli kağız
korporativ qiymәtli kağız
bәlәdiyyә qiymәtli kağızı
dövlәt qiymәtli kağızı•

qeyritransmissiya QK
qeyriremissiya QK
qeyrikomissiya QK
qeyriemissiya QK•

transmissiya QK
remissiya QK
komissiya QK
emissiya QK•

biletsiz
sertifikatsız
qәbzsiz
sәnәdsiz QK•

biletli
qaimәli;
qәbzli
sәnәdli QK•

biletli
qaimәli
qәbzli
orderli•

sifәtsiz
sifәtli
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Hüquqların gerçәklәşmәsi mexanizminә görә qiymәtli kağızların tәsnifat qrupu:

Emitentlәrinә görә qiymәtli kağızların tәsnifat qrupu:

Emitentlәrinә görә qiymәtli kağızların tәsnifat qrupu:

Emitentlәrinә görә qiymәtli kağızların tәsnifat qrupu:

İnvestorlara vәsaitlәrinin qaytarılması әlamәtinә görә qiymәtli kağızların tәsnifat qrupu:

İnvestorlara vәsaitlәrinin qaytarılması әlamәtinә görә qiymәtli kağızların tәsnifat qrupu:

Mәqsәdlәrindәn asılı olaraq investorlar iki qruppa bölünür:

Risk nә ilә düz mütәnasiblik tәşkil edir?

Likvidlik nә ilә tәrs mütәnasiblik tәşkil edir?

dadlı
adlı•

hüquqsuz
hüquqlu
tәqdimatsız
tәqdimatlı•

alay QK
manqa QK
ailә QK
bәlәdiyyә QKrı•

briqada QK
komanda QK
ailә QK
korporativ QKrı•

briqada QK
komanda QK
ailә QK
dövlәt QKrı•

rüşvәt QK
bәxşiş QK
tövhә QK
borc QK•

rüşvәt QK
bәxşiş QK
tövhә QK
pay QK•

ağsaqqal vә qarasaqqal
kişi vә qadın
cavan vә qoca
tәcavüzkar vә mülayim•

seriyalılıq
standartlılıq
tәdavületmә
gәlirlilik•
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Qoyuluşlar üçün nәzәrdә tutulmuş pul vәsaitlәrinin fәrqli qiymәtli kağızlar üzrә bölüşdürülmәsidir:

Qiymәtli kağız üzrә qeyrisistematik risk bu yol ilә azaldılır:

Sabit olmur, mükәllәfiyyәtli şәxsin vә bazar konyunkturasının durumundan asılı olur:

Bazardakı bütün QKın dәyәrdәn düşmәsi riski:

QKın sahibi onların ayrıayrı növlәri üzrә risklәrin sadә cәminә deyil, QKlar potfelinin orta çәkilmiş
riskinә mәruz qalır:

QK üzrә әldә edilmiş vә differensial gәlirin eyni vaxtda, lakin uzun dövr üçün nәzәrә ruppa hәr 1 il
hesabı ilә hesablanır:

Yalnız әlavә edilmiş gәlir yaxud hәr iki növ gәlir әsasında 1 ilә qәdәr müddәt üçün vә ya qısamüddәtli
әmәliyyatlar üzrә hesablanır:

QKın özünün olduğu kapitaldan gәlir:

seriyalılıq
risk•
tәdavületmә
standartlılıq

differensiasiya
diversifikasiya•
deflyasiya
devalvasiya

differensiasiya
deflyasiya
devalvasiya
diversifikasiya•

sistematik risk
konkret qiymәtli kağız riski•
qeyrimüәyyәn risk
qeyrisistematik risk

qeyrimüәyyәn risk
sistematik risk•
qeyrisistematik risk
konkret qiymәtli kağız riski

qeyrisistematik risk•
konkret qiymәtli kağız riski
qeyrimüәyyәn risk
sistematik risk

tam gәlirlilik•
әldә edilmiş gәlir
differensial gәlir
cari gәlirlilik

cari gәlirlilik•
differensial gәlir
әldә edilmiş gәlir
tam gәlirlilik
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QKın tәmsil etdiyi hәqiqi kapitaldan gәlir:

Әmlaka, resurslara olan, әsasından ayrılmış, xüsusi maddi formaya malik hüquqdur:

Müәyyәn forma üzrә tәrtib edilmiş vә sahibinin müәyyәn pul mәblәqinә yaxud konkret әmlaka olan
hüquqlarını tәsdiqlәyәn sәnәddir:

Müәyyәn edilmiş formaya vә mәcburi rekvizitlәrә riayәt olunmaqla әmlak hüquqlarının
şәhadәtnamәsidir:

QK sahibinin gәlir әldә etmәk hüququnun ifadәsinin meyarı:

QK, bir sәnәd olaraq, qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş rekvizitlәrә malik olmalıdır:

QKın vahid seriyalarla, dәstlәrlә buraxıla bilmәsi:

QK mәzmunu standart olmalıdır, yәni hüquqların, ticarәt iştirakçılarının, mәkanının, zamanının, uçot
qaydalarının vә hüquqlardan istifadә imkanlarının, әqdlәrin, kağız blankın yekcin solması:

cari gәlirlilik
differensial gәlir•
әldә edilmiş gәlir
tam gәlirlilik

differensial renta
xalis mәnfәәt
әldә edilmiş gәlir•
differensial gәlir

döğum haqqında şәhadәtnamә
dövlәt standartı
qiymәtli kağız•
dövlәt büdcәsi

dövlәt büdcәsi
qiymәtli kağız•
döğum haqqında şәhadәtnamә
dövlәt standartı

döğum haqqında şәhadәtnamә
dövlәt standartı
qiymәtli kağız•
dövlәt büdcәsi

sәnәdlilik
standartlılıq
seriyalılıq
gәlirlilik•

seriyalılıq
standartlılıq
sәnәdlilik•
mülki dövriyyәsinin mümkünlüyü

mülki dövriyyәsinin mümkünlüyü
seriyalılıq•
tәnzimlәnilmә vә dövlәt tәrәfindәn tanınma
standartlılıq
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QKın sadәcә alqısatqı obyekti deyil, hәm dә borcalma, saxlanma, bağışlanma kimi digәr mülki
münasibәtlәrin, obyekti kimi çıxış edә bilmәsi:

QKın dövlәt tәrәfindәn tanınması onların keyfiyyәtli tәnzimlәnilmәsini şәrtlәndirir vә onlara olan
etibarı müәyyәn edir:

QKın alqısatqı obyekti qismindә, bir çox hallarda isә hәm dә digәr әmtәәlәrin tәdavülünü asanlaşdıran
tәdiyә alәti kimi çıxış edә bilmәsi:

Sahibinin QK qarşısında qoyduğu mәqsәd vә vәzifәlәrә tam yaxud qismәn nail olmaması vә ya әksinә
olması ehtimalı:

Qiymәtli kağızın onun sahibi üçün böyük itkilәrsiz, bazar qiymәtinin cüzi dәyişmәsi vә cüzi satış
xәrclәri ilә qısa vaxtda alınıbsatılmaq qabiliyyәtidir:

Müәyyәnlәşdirilmiş formaya riayәt olunmaqla hәr hansı hüququ tәsdiqlәyәn elә bir sәnәddir ki, hәmin
hüquq bu sәnәd olmadan nә hәyata keçirilә bilәr, nә dә başqa şәxsә verilә bilәr:

Öz sahibinin әmlak vә qeyriәmlak hüquqlarını vә bu huquqların verilmәsi imkanını müәyyәn edilmiş
formaya vә mәcburi rekvizitlәrә riayәt etmәklә tәsdiqlәyәn sәnәd:

tәnzimlәnilmә vә dövlәt tәrәfindәn tanınma
mülki dövriyyәsinin mümkünlüyü
standartlılıq•
seriyalılıq

seriyalılıq
tәnzimlәnilmә vә dövlәt tәrәfindәn tanınma
mülki dövriyyәsinin mümkünlüyü•
standartlılıq

seriyalılıq
standartlılıq
tәnzimlәnilmә vә dövlәt tәrәfindәn tanınma•
mülki dövriyyәsinin mümkünlüyü

risk
tәdavületmә•
likvidlik
standartlılıq

likvidlik
standartlılıq
risk•
tәdavületmә

standartlılıq
risk
tәdavületmә
likvidlik•

resept
attestat
qiymәtli kağız•
diplom

diplom
qiymәtli kağız•
attestat
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Korporativ istiqraz emissiyasının tәminatı;

İstiqraz öz sahibinә hansı formada gәlir gәtirir:

Korporativ istiqraz QKların bu qrupuna aiddir:

Korporativ istiqraz QKların bu qrupuna aiddir:

Korporativ istiqraz sahibi SCnin:

SCnin borc öhdәliyidir:

Dividendin ödәnilmә formasında SC dividendlәrin ödәnilmәsinә xüsusi ehtiyyat fondlarındakı vәsaitlәri
sәrf edә bilәr:

Dividendin ödәnilmә forması:

Dividendin ödәnilmә forması:

resept

trend
tratta
trest
rast•

mükafat
bonus
dividend
faiz•

qeyriemissiya
törәmә
pay
emissiya•

order
törәmә
pay
borc•

malalanıdır
malgöndәrәnidir
sәhmdarıdır
kreditorudur•

konosament
çek
sәhm
istiqraz•

sәhmlә ödәniş
nağd ödәniş
әmlakla ödәniş
xüsusi bölüşdürmә•

ipotekalı ödәniş
xammalla ödәniş
mәhsulla ödәniş
әmlakla ödәniş•
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Dividendin ödәnilmә forması:

Bu tarixә alınıbsatılan sәhmlәrә dividend daxil deyil:

Yalnız bu tarixә sәhm sahibi olanlar dividend almaq hüququna malikdir:

Müdirlәr şurası dividendlәr barәsindә elan verir:

Adi sәhmlәrә mübadilә edilmә imkanına görә imtiyazlı sәhm növü:

Adi sәhmlәrә mübadilә edilmә imkanına görә imtiyazlı sәhm növü:

Adi sәhmlәrә mübadilә edilmә imkanına görә imtiyazlı sәhm növü:

Vaxtından әvvәl ödәnilmә imkanına görә imtiyazlı sәhm növü:

ipotekalı ödәniş
xammalla ödәniş
mәhsulla ödәniş
sәhmlә ödәniş•

diskret ödәniş
ehtimal ödәniş
virtual ödәniş
nağd ödәniş•

emissiya tarixi
qeydiyyat tarixi
elan tarixi
dividenddәn sonrakı tarix•

emissiya tarixi
dividenddәn sonrakı tarix
elan tarixi
qeydiyyat tarixi•

emissiya tarixi
dividenddәn sonrakı tarix
qeydiyyat tarixi
elan tarixi•

kumulyativ
tәqdimatlı
adi
dönәrsiz•

kumulyativ
tәqdimatlı
adi
dönәrli•

kumulyativ
tәqdimatlı
adi
dönәrli•

dönәrli
tәqdimatlı
adi

•
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Vaxtından әvvәl ödәnilmә imkanına görә imtiyazlı sәhm növü:

Dividendin ödәnilmәsi formasına görә imtiyazlı sәhm növü:

Dividendin ödәnilmәsi formasına görә imtiyazlı sәhm növü:

Dividendin ödәnilmәsi formasına görә imtiyazlı sәhm növü:

Ödәnilmәmiş dividendlәrin toplanılması mümkünlüyünә görә imtiyazlı sәhm növü:

Ödәnilmәmiş dividendlәrin toplanılması mümkünlüyünә görә imtiyazlı sәhm növü:

Sәhmdarın sәs hüququnu mәhdudlaşdıran adi sәhmlәr:

Sәhmdarın sәs hüququnu mәhdudlaşdıran adi sәhmlәr:

Onların sahiblәri SCnin hәqiqi sahiblәridir:

geri çağrılmayan•

dönәrli
tәqdimatlı
adi
geri çağrılan•

dönәrli
tәqdimatlı
adi
dividend dәrәcәsi tәshih edilәn sәhmlәr•

dönәrli
tәqdimatlı
adi
iştiraklı sәhmlәr•

dönәrli
tәqdimatlı
adi
tәsbitli dividendli sәhmlәr•

dönәrli
tәqdimatlı
adi
qeyrikumulyativ•

dönәrli
tәqdimatlı
adi
kumulyativ•

lal sәhm
ağızsız sәhm
dilsiz sәhm
mәhdud sәs hüquqlu sәhm•

ağızsız
lal
dilsiz
sәssiz•
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Müasir dövrdә sәhmin әn kütlәvi növüdür:

Tәdavül mәrhәlәsindәn vә ödәniş formasından asılı olaraq sәhmin növü:

Tәdavül mәrhәlәsindәn vә ödәniş formasından asılı olaraq sәhmin növü:

Tәdavül mәrhәlәsindәn vә ödәniş formasından asılı olaraq sәhmin növü:

Sәhmdarlar tәrәfindәn alınmış sәhmlәrinin nominal dәyәrlәrinin cәmi:

O, SCnin kapitalının bir hissәsidir, kapitalındakı payı tәmsil edir:

Onun tәdavül müddәtinә mәhdudiyyәt qoyulmur:

Sahibinin SCnin nizamnamә kapitalına etdiyi pay qoyuluşunu tәsdiqlәyәn QK:

kumulyativ
dönәrli
imtiyazlı
adi•

kumulyativ
adi•
imtiyazlı
dönәrli

göndәrilmәmiş
göndәrilmiş
ödәnilmәmiş
ödәnilmiş•

yeri dәyişmәmiş
yeri dәyişdirilmiş
yerlәşdirilmәmiş
yerlәşdirilmiş•

emal edilmәmiş
emal edilmiş
elan edilmәmiş
elan edilmiş•

borc kapitalı
dövriyyә kapitalı
ehtiyat kapitalı
nizamnamә kapitalı•

çek
veksel
istiqraz
sәhm•

çek
veksel
istiqraz
sәhm•

çek
veksel
istiqraz

•
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Nizamnamә kapitalı müәyyәn sayda sәhmlәrә bölünmüş tәsәrrüfat vahidi:

Bәlәdiyyә qiymәtli kağızlarının tәminatı ola bilәr:

Bәlәdiyyә qiymәtli kağızlarının tәminatı ola bilәr:

Bәlәdiyyә qiymәtli kağızlarının tәminatı ola bilәr:

Bәlәdiyyә qiymәtli kağızlarının tәminatı ola bilәr:

Bәlәdiyyә qiymәtli kağızlarının buraxılmasının mümkün mәqsәdi:

Bәlәdiyyә qiymәtli kağızlarının buraxılmasının mümkün mәqsәdi:

Bәlәdiyyә qiymәtli kağızlarının buraxılmasının mümkün mәqsәdi:

Bәlәdiyyә qiymәtli kağızlarının buraxılmasının mümkün mәqsәdi:

sәhm•

kollektiv tәsәrrüfat
kooperativ
MMM
sәhmdar cәmiyyәti•

ölkә әhәmiyyәtli investisiya layihәlәrindәn gәlirlәr
korporativ investisiya layihәlәrindәn gәlirlәr
beynәlxalq investisiya layihәlәrindәn gәlirlәr
yerli әhәmiyyәtli investisiya layihәlәrindәn gәlirlәr•

xarici vәtәndaşların әmlakı
müәssisәlәrin әmlakı
әhalinin әmlakı
bәlәdiyyә әmlakı•

müәssisәlәrin konkret gәlirlәri
әhalinin konkret pul gәlirlәri
mәrkәzi büdcә gәlirlәrinin konkret növlәri
yerli büdcә gәlirlәrinin konkret növlәri•

müәssisәlәrin gәlirlәri
әhalinin pul gәlirlәri
mәrkәzi büdcәnin bütün gәlirlәri
yerli büdcәnin bütün gәlirlәri•

dövlәt şirkәtlәrinin yenidәn qurulması
ölkә әhәmiyyәtli mәqsәdli proqramların maliyyәlәşdirilmәsi
dövlәt şirkәtlәrinin nizamnamә kapitalının artırılması
sosial tәyinatlı mәnzil tikintisi vә tәmiri layihәlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi•

dövlәt şirkәtlәrinin yenidәn qurulması
ölkә әhәmiyyәtli mәqsәdli proqramların maliyyәlәşdirilmәsi
dövlәt şirkәtlәrinin nizamnamә kapitalının artırılması
yerli әhәmiyyәtli, mәnfәәtli layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi•

dövlәt şirkәtlәrinin yenidәn qurulması
ölkә әhәmiyyәtli mәqsәdli proqramların maliyyәlәşdirilmәsi
dövlәt şirkәtlәrinin nizamnamә kapitalının artırılması
birdәfәlik irimiqyaslı vәsait qoyuluşlarını tәlәb edәn mәnfәәtsiz obyektlәrin maliyyәlәşdirilmәsi•
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Maliyyә resurslarının yerli hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn cәlb edilmәsinin formasıdır:

Gәlirlәrin ödәnilmәsi üsuluna görә dövlәt qiymәtli kağızların növü:

Gәlirlәrin ödәnilmәsi üsuluna görә dövlәt qiymәtli kağızların növü:

Gәlirlәrin ödәnilmәsi üsuluna görә dövlәt qiymәtli kağızların növü:

Gәlirlәrin ödәnilmәsi üsuluna görә dövlәt qiymәtli kağızların növü:

Gәlirlәrin ödәnilmәsi üsuluna görә dövlәt qiymәtli kağızların növü:

Xәzinә istiqrazları dövlәt qiymәtli kağızların bu növünә aiddir:

Baza aktivi üzrә hüquq vә öhdәliklәrin eyni anda tәslim edilmәsini vә kontraktın icra tarixinin onun
bağlanıldığı tarix ilә müqayisәdә uzadılmasını nәzәrdә tutur:

ölkә әhәmiyyәtli mәqsәdli proqramların maliyyәlәşdirilmәsi
dövlәt şirkәtlәrinin nizamnamә kapitalının artırılması
dövlәt şirkәtlәrinin yenidәn qurulması
yerli büdcәdә yaranmış müvәqqәti kәsirin örtülmәsi•

özәl borc öhdәliklәri
korporativ borc öhdliklәri
dövlәt qiymәtli kağızları
bәlәdiyyә qiymәtli kağızları•

xәzinә istiqrazları
xәzinә notları
xәzinә vekselәri
qarışıq şәrtli istiqrazlar•

xәzinә notları
xәzinә vekselәri
xәzinә istiqrazları
uduşlu•

xәzinә vekselәri
xәzinә notları
xәzinә istiqrazları
indekslәşdirilәn istiqrazlar•

xәzinә vekselәri
xәzinә istiqrazları
xәzinә notları
diskont qiymәtli kağızlar•

xәzinә istiqrazları
xәzinә notları
xәzinә vekselәri
faizli qiymәtli kağızlar•

müddәtsiz
qısamüddәtli
ortamüddәtli
uzunmüddәtli•

svop
repo
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Şәrtli әqdlәrә aiddir:

Qәti әqdlәrә aiddir:

Qәti әqdlәrә aiddir:

Müddәtli kontraktın tәrәflәrindәn birinә onu icra etmәk yaxud etmәmәk hüququ verilir:

Hәr iki tәrәf üçün icrası mәcburi olan müddәtli kontraktlar:

Müddәtli konraktlar ………… zamanda müәyyәn әmәllәrin edilmәsini tәlәb edir:

Kontraktı imzalayan tәrәfdaşlar:

Konkret qiymәtli kağızların tәyin edilmiş gәlәcәk tarixdә razılaşdırılmış şәrtlәrlә tәdarükü haqqında
müqavilәdir:

opsion
forvard•

forvard
svop
repo
opsion•

svop
repo
opsion
füçers•

opsion
svop
repo
forvard•

seçimli әqd
demokratik әqd
mәrhәmәtli әqd
şәrtli әqd•

qaçılmaz әqd
mütlәq әqd
icbari әqd
qәti әqd•

qeyrimüәyyәn
keçmiş
indiki
gәlәcәk•

konsaltinq
kontanqo
kontingent
kontragent•

çoxtәrәfli kontrakt
ikitәrәfli kontrakt
müddәtsiz kontrakt
müddәtli kontrakt•
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Törәmә qiymәtli kağızların әsasıdır:

Törәmә qiymәtli kağızlardır:

Onlarla әmәliyyatlar minimal investisiya qoyuluşları ilә mәnfәәt әldә etmәk imkanı verir:

Onların qiymәtlәri bazis aktivin qiymәtlәrinin dәyişmәsindәn asılı olur

Bu qrupa әsasında әsas QKrın vә d. aktivlәrin durduğu QKlar aid edilir:

İstәnilәn qiymәt aktivinә olan QKdır:

İkinci qiymәtli kağızlara addir:

İkinci qiymәtli kağızlara addir:

İkinci qiymәtli kağızlara addir:

çoxtәrәfli kontrakt
ikitәrәfli kontrakt
müddәtsiz kontrakt
müddәtli kontrakt•

dermatit
diskont
differensial
derivativ•

borc QK
fond QK
korporativ QK
törәmә QK•

fond QK
ikinci QK
ilkin QK
törәmә QK•

bәlәdiyyә QK
ikinci QK
ilkin QK
törәmә QK•

korporativ QK
ikinci QK
ilkin QK
törәmә QK•

konosament
bank sertifikatları
korporativ istiqraz
striplәr•

konosament
bank sertifikatları
korporativ istiqraz
ipoteka istiqrazları•

konosament
bank sertifikatları
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İkinci qiymәtli kağızlara addir:

İkinci qiymәtli kağızlara addir:

İlkin QKrın әsasında buraxılır:

İlkin qiymәtli kağızlara addir:

İlkin qiymәtli kağızlara addir:

İlkin qiymәtli kağızlara addir:

İlkin qiymәtli kağızlara addir:

İlkin qiymәtli kağızlara addir:

İlkin qiymәtli kağızlara addir:

korporativ istiqraz
sәhmlәrә abunә hüquqları•

konosament
sәhm
korporativ istiqraz
depozitar qәbzlәr•

bank sertifikatları
sәhm
korporativ istiqraz
varrantlar•

sonrakı QK
törәmә QK
üçüncü QK
ikinci QK•

bank tәlimatları
bank zәmanәtlәri
bank әmanәtlәri
bank sertifikatları•

füçers
forvard
sәhm varrantları
konosament•

sәhm varrantları
opsion
depozitar qәbzlәr
çek•

opsion
depozitar qәbzlәr
ipoteka istiqrazları
girovnamә•

opsion.
forvard
füçers
veksel•
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İlkin qiymәtli kağızlara addir:

Әsas QKlar iki qrupa bölünür:

Әsasında hәrhansı bir aktivә olan әmlak hüquqlarının dayandığı QKlar:

Risk dәrәcәsinә görә istiqrazın növlәri:

İstiqrazın bu növü hәmin emitentin digәr qiymәtli kağızlarına mübadilә edilә bilmәz:

İstiqrazın bu növü hәmin emitentin digәr qiymәtli kağızlarına mübadilә edilә bilәr:

Tәdavül müddәtinә görә istiqrazın növü:

Tәdavül müddәtinә görә istiqrazın növü:

füçers
istiqraz•
forvard
opsion

opsion
sәhm•
füçers
forvard

dövlәt vә korporativ
pay vә borc
kommersiya vә maliyyә
ilkin vә ikinci•

kommersiya
әsas•
ilkin
törәmә

adlı vә tәqdimatlı
investisiya vә möhtәkirlik tәyinatlı•
kuponlu vә kuponsuz
dönәrli vә dönәrsiz

dönәrsiz•
donmuş
dayanıqlı
sabit

dönәrli•
kumulyativ
çevrilәn
dәyişkәn

müddәtsiz•
fasilәsiz
permanent
daimi

mәlahәtli
müddәtli•
şiddәtli
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İstiqrazın bu növü üzrә faizlәr yalnız SCin buna maliyyә imkanı olduqda ödәnilir:

Gәlirin alınması formasına görә istiqrazın növü:

Gәlirin alınması formasına görә istiqrazın növü:

Gәlirin alınması formasına görә istiqrazın növü:

Gәlirin alınması formasına görә istiqrazın növü:

İstiqrazın bu növü sahibinin mәhz istәyi ilә vaxtından әvvәl ödәnilә bilәr:

İstiqrazın bu növü üzrә mәhz emitent borcu vaxtından әvvәl ödәmәk hüququna malik olur:

Tәqdimatlı istiqrazdır:

İstiqrazın bu növünün sahiblәrinin adları xüsusi olaraq qeyd edildir:

möhlәtli

kuponlu
indekslәşdirilәn
gәlirli•
diskontlu

adlı
dönәrli
indekslәşdirilәn•
kumulyativ

kumulyativ
gәlirli•
adlı
dönәrli

adlı
dönәrli
kuponlu•
kumulyativ

adlı
kumulyativ
dönәrli
diskontlu•

geri çağrılan
girovlu
vaxtından әvvәl ödәnilmә hüquqlu•
dönәrli

dönәrli
geri çağrılan•
vaxtından әvvәl ödәnilmә hüquqlu
girovlu

qaimәli
talonlu
kuponlu•
qәbzli
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Tәminatından asılı olaraq istiqrazın növü:

Tәminatından asılı olaraq istiqrazın növü:

İstәnilәn sәhm növü ilә müqayisәdә istiqraz …………. risklidır:

SC lәğv edildikdә onun istiqrazlarının sahiblәrinin tәlәblәri (iddiaları) sәhmdarlardan ………………
tәmin edilir:

Bir qayda olaraq, korporativ istiqrazlar üzrә faiz ödәnişlәri istәnilәn sәhm üzrә dividendlәrdәn:

İstiqraz tәdavülünün son tarixi bir qayda olaraq:

Alqı opsionu:

Alıcısını mәzәnnәnin әvvәlcәdәn razılaşdırılmış strayk qiymәtlә müqayisәdә qeyrisәrfәli dәyişmәsi
riskindәn hifz edir:

tәqdimatlı
ipotekalı
adlı•
dönәrli

uduşlu
tәqdimatlı;
tәminatsız•
adlı

adlı
tәminatlı•
uduşlu
tәqdimatlı

konkret emissiyanın şәrtlәrindәn asılıdır
eyni
daha az•
daha artıq

konkret emissiyanın şәrtlәrindәn asılıdır
sonra
eyni vaxtda
әvvәl•

konkret emissiyanın şәrtlәrindәn asılıdır
eyni vaxtda edilir
әvvәl edilir•
sonra edilir

yoxdur
var•
ola da bilәr, olmaya da bilәr
konkret emissiyanın şәrtlәrindәn asılıdır

spot
stendbay
put
koll•

repo
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Alıcısına mәzәnnәnin strayk qiymәtlә müqayisәdә sәrfәli dәyişmәsindәn gәlir qazanmaq imkanı yaradır:

Opsionun mәzәnnәsi:

Müәyyәn әmtәәnin tәyin edilmiş qiymәtә müәyyәn edilmiş mәhdud zaman әrzindә almaq vә ya satmaq
hüququdur:

Onlar füçers alqısatqısı ilә yalnız qiymәtlәr arasındakı fәrq şәklindәki uduşu әldә etmәkdәn ötrü mәşğul
olur:

Spot bazarnda riskli mövqeyi istisna etmәkdәn ötrü füçers kontraktlarını alan vә satanlar:

Füçers bazarının әsas iştirakçıları:

Müddәtli kontraktın bu növü әks әqd ilә bağlanıla bilәr:

Müddәtli kontraktın bu növü üzrә öhdәliklәrin yerinә yetirilmәsinә üçüncü tәrәf, yәni birjanın özü
zәmanәt verir:

füçers
forvard
opsion•

repo
füçers
forvard
opsion•

storno
stepler
sprayt
strayk•

repo
füçers
forvard
opsion•

hecerlәr
brokerlәr
investorlar
möhtәkirlәr•

brokerlәr
investorlar
emitentlәr
hecerlәr•

marketmeykerlәr vә marketteykerlәr
brokerlәr vә dilerlәr
hecerlәr vә möhtәkirlәr
emitentlәr vә investorlar•

repo
opsion
forvard
füçers•

opsion
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Müddәtli kontraktın bu növünün şәrtlәri ticarәt sistemi tәrәfindәn hazırlanan qaydalarla ciddi
nizamlandırılır:

Müddәtli kontraktın bu növü әks kontrakt ilә bağlanıla bilmәz:

Müddәtli kontraktın bu növünün şәrtlәri hәr dәfә fәrdi olaraq razılaşdırılır:

Füçers kontraktının dәyәrinә tәsir edә bilәn amil:

Füçers kontraktının dәyәrinә tәsir edә bilәn amil:

Füçers kontraktının dәyәrinә tәsir edә bilәn amil:

Füçers kontraktının dәyәrinә tәsir edә bilәn amil:

Füçers kontraktı üzrә hәr iki tәrәfin ödәdiyi marjanın növlәri:

füçers
forvard
repo•

repo
opsion
forvard
füçers•

repo
opsion
füçers
forvard•

repo
opsion
füçers
forvard•

aktivә sahib olmaqın sәmәrәliliyi
aktivә sahib olmaqdan gәlirlәr
aktivә sahib olmaqın mәsuliyyәti
aktivә sahib olmaqın xәrclәri•

tәdiyә balansı
valyuta mәzәnnәsi
pul kütlәsi
faiz dәrәcәsi•

füçers aktivinin fiziki bazardakı qıtlıqı
füçers kontraktın qüvvәdә olduğu müddәt
füçers kontraktın qüvvәdәn düşdüyü müddәt
füçers aktivinin fiziki bazardakı bolluqu•

füçers aktivinin fiziki bazardakı tәdavülü
füçers aktivinin fiziki bazardakı bolluqu
füçers aktivinin fiziki bazardakı qıtlıqı
füçers aktivinin fiziki bazardakı qiymәti•

mәnfi marja
optimal marja
maksimal marja

•
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Füçers kontraktı üzrә hәr iki tәrәfin ödәdiyi marjanın növlәri:

Füçers kontraktı üzrә hәr iki tәrәfin ödәdiyi marjanın növlәri:

Füçers kontraktının üstünlüklәrindәn biri:

Füçers kontraktının üstünlüklәrindәn biri:

Müddәtli kontraktın bu növündә tәdarük tarixlәri birja tәrәfindәn tәyin edilir:

Müddәtli kontraktın bu növü qiymәtli kağızların sayına görә standartlaşdırılır:

Birjanın klirinq palatası müddәtli kontraktın bu növü üzrә marjanın ödәnilmәsi mexanizmi vasitәsilә
әqdlәrin icrasına zәmanәt verir:

Müddәtli kontraktın bu növü üzrә kontragentlәrdәn biri birjanın özü olur:

Baza aktivi fond indekslәri olan füçers:

minimal marja•

kompozisiya marjası
ekspozisiya marjası
differensiasiya marjası
variasiya marjası•

törәmә marja
ibtidai marja
sonrakı marja
ilkin marja•

tamamilә risksiz olması
fәaliyyәt qaydalarının sәrbәst olması
informasiyanın tam açıqlanması
әqdlәr üzrә hesablaşmaların qaydaları sadәlәşdirilir•

fәaliyyәt qaydalarının sәrbәst olması
informasiyanın tam açıqlanması
tamamilә risksiz olması
birja aktivinә malik olmayan iştirakçılar da birja ticarәtinә cәlb edilir•

repo
opsion
forvard
füçers•

repo
opsion
forvard
füçers•

repo
opsion
forvard
füçers•

repo
opsion
forvard
füçers•
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Baza aktivi borc alәtlәri olan füçers:

Baza aktivi valyuta olan füçers:

Baza aktivi maliyyә alәtlәrindәn ibarәt olan füçers:

Baza aktivi әmtәәlәrdәn ibarәt olan füçers:

Füçers qiymәtinin spot qiymәtdәn aşağı olması:

Füçers qiymәtinin spot qiymәtdәn üstün olması:

Füçers kontraktının baza aktivinin spot qiymәti ilә füçers qiymәti arasındakı fәrq:

Bitmә tarixi müxtәlif olan füçers kontraktları zamanı icra tarixinә görә әn yaxın olan kontraktın füçers
qiymәtinin әn uzaq kontraktın füçers qiymәtindәn üstün olması:

faiz füçersi
indeks füçersi•
maliyyә füçersi
valyuta füçersi

valyuta füçersi
maliyyә füçersi
әmtәә füçersi
faiz füçersi•

faiz füçersi
maliyyә füçersi
әmtәә füçersi
valyuta füçersi•

mal füçersi
pul füçersi
әmtәә füçersi
maliyyә füçersi•

mal füçersi
alәt füçersi
әşya füçersi
әmtәә füçersi•

müsbәt bazis
sәrt bazis
mülayim bazis
mәnfi bazis•

mәnfi bazis
sәrt bazis
mülayim bazis
müsbәt bazis•

kazus
oazis
fazis
bazis•

mülayim bekvordeyşn
sәrt bekvordeyşn
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Bitmә tarixi müxtәlif olan füçers kontraktları zamanı icra tarixinә görә әn yaxın olan kontraktın füçers
qiymәtinin әn uzaq kontraktın füçers qiymәtindәn aşağı olması:

Kontrakt bağlandıqı an füçers qiymәtinin spot qiymәtdәn aşağı olması:

Kontrakt bağlandıqı an füçers qiymәtinin spot qiymәtdәn üstün olması:

Füçers kontraktını alan şәxsin kontrakt üzrә mövqeyi:

Füçers kontraktını satan şәxsin kontrakt üzrә mövqeyi:

Füçers kontraktını bağladıqda hәr iki tәrәfin zәmanәt ödәnişi:

Füçers kontraktını lәğv edәn әks әqd:

Belә әqdlәrin tәrәflәri әks әqd bağlamaqla әvvәlki kontraktı lәğv edә bilir:

anormal bekvordeyşn
normal bekvordeyşn•

mülayim kontanqo
sәrt kontanqo
anormal kontanqo
normal kontanqo•

kontanqo
tanqo
eksploreyşn
bekvordeyşn•

tanqo
tangens
kotangens
kontanqo•

mikro
orta
qısa
uzun•

mikro
orta
uzun
qısa•

icbari marja
yekun marja
sonrakı marja
ilkin marja•

paket
tarqet
korset
ofset•

forvard
repo
opsion
füçers•
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Belә әqdlәrin şәrtlәri hamı üçün eyni olduğundan onların böyük tutumlu bazarı var:

Belә әqdlәr şәrtlәri böyük dәrәcәdә standart olduğundan birjada bağlanılır:

Belә әqdlәrdә baza aktivin alqısatqısı üzrә kontraktın şәrtlәri standartlaşdırılır:

Belә әqdlәr standart şәrtli olmadığı üçün onların ikinci bazarı çox mәhdud olur:

Belә әqdlәr standart şәrtli olmadığı üçün birjadan kәnarda bağlanılır:

Adәtәn müvafiq aktivin hәqiqi alqısı yaxud satqısı mәqsdәlәrindәn ötrü bağlanılır:

Belә әqdlәr bir qayda olaraq yazılı şәkildә rәsmilәşdirilir:

ABŞın әn böyük füçers birjası bu şәhәrdә yerlәşir:

Yaponiyanın әn böyük fond birjası:

forvard
repo
svop
füçers•

forvard
repo
svop
füçers•

forvard
repo
svop
füçers•

füçers
repo
opsion
forvard•

svop
repo
füçers
forvard•

svop
repo
füçers
forvard•

svop
repo
opsion
forvard•

LosAnceles
Baltimor
NyuYork
Çikaqo•

Osaka
Tokio•
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Almaniyanın әn böyük fond birjası:

London fond birjasında әqdlәrin әksәriyyәti fond birjasının avtomatlaşdırılmış qiymәtlәndirmә bu sistem
daxilindә baş verir:

1986cı ilә qәdәr London fond birjası üzvlәrinin bir qrupunu belә adlandırırdılar:

NyuYork fond birjasının birja brokerlәrini belә adlandırırlar:

NyuYork fond birjasının peşәkarlarının bir qrupu:

ABŞın әn böyük fond birjası:

Sahibkarlıqla mәşğul olan hüquqi vә fiziki şәxslәrin fәaliyyәtinә tәsir göstәrә bilmәyәn fiziki vә hüquqi
şәxslәrdir:

Bu qaydaya әsasәn, ixtisaslı investorlar üçün nәzәrdә tutulmuş maliyyә alәtlәrinin qeydiyyatdan
keçirilmәsi tәlәb olunmur:

Maliyyәlәşәn ADQlәrin buraxılış proqramıdır:

•
Kioto
Naqoya

Hamburq
Münhen
Düsseldorf
Frankfurt•

SAAB
SEAT
FIAT
SEAQ•

coker
haker
stopper
cobber•

dörddollarlıq broker
üç dollarlıq broker
birdollarlıq brokerlәr
ikidollarlıq brokerlәr•

komisyonçu brokerlәr•

Filadelfiya
Çikaqo
Boston
NyuYork•

qabliyyәtsiz şәxslәr
tәsirsiz şәxslәr
bekar şәxslәr
affilә edilmiş şәxslәr•

134A qaydası
124A qaydası
114A qaydası
144A qaydası•
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Maliyyәlәşәn ADQlәrin neçә cür buraxılış proqramı mәlumdur:

Bu növ ADQlәr onların әsasında duran sәhmlәrin emitentinin tәşәbbüsü ilә buraxılır:

Bu növ ADQlәr yalnız artıq tәdavüldә olan sәhmlәrә buraxıla bilәr:

ADQlәrin buraxılışına sәhm emitentinin razılıqı yaxud onun bunda iştirakı tәlәb olunmur:

ADQlәrin buraxılışı vә tәdavülünü ABŞın bu qurumu tәnzimlәyir:

Depozitar qәbzlәrin bu növü sәhmin emissiya edildiyi ölkәnin xaricindә, iki vә daha çox ölkәnin
bazarları üçün nәzәrdә tutulur:

Depozitar qәbzlәrin bu növü ABŞ әrazisindә buraxılır vә yerlәşdirilir:

Depozitar qәbzlәrin növü:

134A qaydası
114A qaydası
1. Maliyyәlәşәn ADQlәrin buraxılış proqramıdır:
144A qaydası•
124A qaydası

üç
iki
bir
dörd•

kreditlәşmәyәn
kreditlәşәn
maliyyәlәşmәyәn
maliyyәlәşәn•

kreditlәşmәyәn
kreditlәşәn
maliyyәlәşәn
maliyyәlәşmәyәn•

kreditlәşmәyәn
kreditlәşәn
maliyyәlәşәn
maliyyәlәşmәyәn•

FTB
MKİ
FES
SEC•

rayon depozitar qәbzi
lokal depozitar qәbzi
bәlәdiyyә depozitar qәbzi
qlobal depozitar qәbzi•

Afrika depozitar qәbzi
Avropa depozitar qәbzi
Asiya depozitar qәbzi
Amerika depozitar qәbzi•

rayon depozitar qәbzi
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Depozitar qәbzlәrin növü:

Sahiblәrinin xarici emitentlәrin sәhmlәrinә mülkiyyәt hüquqlarını tәsdiqlәyir:

Mal anbarı tәrәfindәn tәrtib edilir, konkret şәxsdәn müәyyәn malın saxlanılmaqa qәbul edilmәsini,
hәmin malın girov yüklü olmadığını, hәmçinin sahibinin bu mala dair sәrәcam vermәk hüququnda olduğunu
tәsdiqlәyir:

Әmtәәnin anbarda saxlanıldığını vә tәqdimatçıya tәslim edilәcәyini tәsdiqlәyәn sәnәddir:

Әmtәә girovlu kreditin alınması üçün istifadә olunur:

Bu zaman varrant anbar şәhadәtnamәsindәn ayrılır vә girov saxlayana tәqdim edilir:

Varrant kreditora bunun vasitәsilә ötürülür:

Anbar tәrәfindәn sәnәdli şәkildә buraxılır vә malların anbarda yerlәşmәsi faktını tәsdiqlәyir:

lokal depozitar qәbzi
bәlәdiyyә depozitar qәbzi
qlobal depozitar qәbzi•

Afrika depozitar qәbzi
Avropa depozitar qәbzi
Asiya depozitar qәbzi
Amerika depozitar qәbzi•

ipotekalı istiqraz
mәnzil sertifikatı
bank sertifikatı
depozitar qәbz•

tәqdimatlı anbar şәhadәtnamәsi
mürәkkәb anbar şәhadәtnamәsi
sadә anbar şәhadәtnamәsi
ikili anbar şәhadәtnamәsi•

tәqdimatlı anbar şәhadәtnamәsi
mürәkkәb anbar şәhadәtnamәsi
ikili anbar şәhadәtnamәsi
sadә anbar şәhadәtnamәsi•

kredit şәhadәtnamәsi
anbar şәhadәtnamәsi
әmtәә şәhadәtnamәsi
girov şәhadәtnamәsi•

әmtәә anbardan götürüldükdә
әmtәә bazar çıxarıldıqda
әmtәә anbara verildikdә
әmtәә girova verildikdә•

poçt
şifahi razılıq
müqavilә
indossament•

saxlama şәhadәtnamәsi
anbar şәhadәtnamәsi•
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Varrant mal satqısı vә girovunda istifadә olunduqu zaman iki hissәdәn ibarәt olur:

İnvestisiya şirkәtinin portfelindә olan müәyyәn növ qiymәtli kağızların alqısına yaxud satqısına olan
varrant:

QK emissiyasına daxil edilәn vә sahiblәrinә emitentdәn xarici valyuta ilә dәyәrlәndirilmiş әlavә QK
almaq hüququ verir:

İstiqrazlar üzrә faizlәrin ödәnilmәsinә dair SCnin sәrәncamıdır:

Varrantın alınması şәhadәtnamәsi vә sәhmdara dividendlәrin ödәnilmәsi әmridir:

Bu cür istiqrazlar varrantın istiqrazdan hәm ayrılmasını, hәm dә ayrılmamasını nәzәrdә tuta bilәr:

Qoşulduğu QKdan ayrı satıla bilәr:

Uzunmüddәtli yaxud müddәtsiz QK olmaqla istiqrazla yaxud imtiyazlı sәhmlәrlә birlikdә buraxılır vә
eyni emitentin adi sәhmlәrindәn müәyyәn miqdarını almaq hüququ verir:

girov şәhadәtnamәsi
mal şәhadәtnamәsi

adi vekseldәn vә trattadan
anbar vә girov şәhadәtnamәsindәn•
sәhm vә istiqrazdan
opsion vә füçersdәn

indeks varrantı
faiz varrantı
valyuta varrantı
örtüklü varrant•

indeks varrantı
valyuta varrantı•
faiz varrantı
örtüklü varrant

indeks varrantı
faiz varrantı•
gәlir varrantı
dividend varrantı

dividend varrantı•
faiz varrantı
indeks varrantı
gәlir varrantı

varrantlı istiqrazlar•
kumulyativ istiqrazlar
hәrәkәtli istiqrazlar
sәrbәst istiqrazlar

qopardılan varrant•
abunә varrantı
qopardılmayan varrant
sәhm varrantı

qopardılan varrant
qopardılmayan varrant•
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Sahibinә şirkәt sәhmlәrini әvvәlcәdәn razılaşdırılmış müddәtdә müәyyәn qiymәtlә almaq hüququ verәn
şәhadәtnamәdir:

Şirkәtin uğurlu fәaliyyәti nәticәsindә sәhmin qalxa bilәn gәlәcәk bazar qiymәti ilә onun cari qiymәti
arasındakı fәrqdir:

Adi sәhmin bazar qiymәti ilә sәhmlәrin varrant әsasında alındıqı qiymәti arasındakı fәrqdәn ibarәtdir:

Varrantın qiymәti bunların cәmidir:

Sahibinә tәyin edilmiş dövr әrzindә müәyyәn sayda adi sәhmlәri әvvәlcәdәn tәsbit edilmiş qiymәtlә
almaq hüququ verәn qiymәtli kağızdır:

Satqısı mәnfәәt gәtirmәyәn opsion:

Alıcısına satqı zamanı mәnfәәt gәtirәn opsion:

Opsionun bu növü zaman kәsiyi daxilindә istәnilәn an gerçәklәşә bilәr:

sәhm varrantı
abunә varrantı

qopardılmayan varrant
qopardılan varrant
sәhm varrantı•
abunә varrantı

dәyişkәn qiymәt
sabit qiymәt
müvәqqәti qiymәt•
gizli qiymәt

müvәqqәti qiymәt
gizli qiymәt•
dәyişkәn qiymәt
sabit qiymәt

tpodansatış vә pәrakәndәsatış qiymәtlәr
spot vә füçers qiymәtlәr
gizli vә müvәqqәti qiymәtlәr•
sabit vә dәyişkәn qiymәtlәr

füçers
sertifikat
konosament
varrant•

faydasız
xeyirsiz
pulsuz•
mәnfәәtsiz

mәnfәәtli
pullu•
faydalı
xeyirli

Afrika opsionu
Avropa opsionu

•
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Opsionun bu növü yalnız tәsbit edilmiş tarixdә icra edilә bilәr:

Tәrәfdaşlardan biri digәrinin xeyrinә etdiyi mükafatın müqabilindә alınan yaxud satılan aktivin
miqdarını dәfәlәrlә çoxaltmaq hüququ qazanır:

Alqı vә satqı opsionlarının birlәşdirilmәsidir:

Alıcıya opsionun dövrü әrzindә müәyyәn qiymәtli kağız dәstini müvafiq qiymәtlә satmaq hüququ verir:

Alıcıya opsionun dövrü әrzindә müәyyәn qiymәtli kağız dәstini müvafiq qiymәtlә almaq hüququ verir:

İkili opsion:

Satqı opsionu:

Amerika opsionu•
Asiya opsionu

Asiya opsionu
Afrika opsionu
Avropa opsionu•
Amerika opsionu

ikili opsion
alqı opsionu
tam bölünәn opsion•
satqı opsionu

satqı opsionu
ikili opsion•
tam bölünәn opsion
alqı opsionu

tam bölünәn opsion
ikili opsion
satqı opsionu•
alqı opsionu

tam bölünәn opsion
satqı opsionu
ikili opsion
alqı opsionu•

tonnaj
forsaj
stellaj•
kollaj

koll
spot
stendbay
put•


