
 مطالعات فاما در بررسی رفتار قیمت سهام در طول زمان بیانگر چیست؟

 رفتار تصادفی قیمت ها در کوتاه مدت قابل پیش بینی است-1

 رفتار تصادفی قیمتها در بلند مدت قابل پیش بینی است و از گام تصادفی پیروی میکند-2

قیمت در طول زمان رفتاری کامال تصادفی داشته و در کوتاه و بلند مدت قابل پیش بینی -3

  ☑ نیست و از الگوی گام تصادفی پیروی میکند

 رفتار قیمت در مقاطع مختلف تصادفی نیست و از الگوی گام تصادفی پیروی میکند-4

  

 چه مفهوم است؟ اصطالح قلم اطالعاتی مربوط دارای محتوای اطالعاتی است به

در صورتی اطالعات برای سرمایه گذاران ارزشمند است که شواهدی مبنی بر واکنش قیمت به -1

  ☑ این اطالعات وجود داشته باشد

 اطالعات فوری و کامل منعکس شود-2

 گذار انعکاس یابد اطالعات بی تعصب و بی هزینه به سرمایه-3

 طالعات مالی را تحلیل میکنندسرمایه گذاران به صورت فعال و آگاهانه ا-4

  

 کدامیک در خصوص فرضیه بازار کارا صحیح نیست؟

 فرضیه بازار کار مدعی است که بازارهای سرمایه به لحاظ اطالعاتی کارا می باشند-1

برای دستیابی به یک بازار کارا باید تمامی سرمایه گذاران به صورت فعال و آگاهانه اطالعات -2

  ☑ نندمالی را تحلیل ک



یک بازار زمانی کاراست که نتوان با معامله بر اساس یک مجموعه اطالعات خاص به سود -3

 اقتصادی دست یافت

 فرضیه بازار کار برای کارایی سه شکل ضعیف نیمه قوی و قوی متصور است-4

  

زش به چه طریقی می توان نقص بهای تاریخی را در مورد در نظر نگرفتن افزایش های آتی درار

 دارایی ها را مرتفع ساخت؟

 با باال بردن عقالنیت بازار-1

  ☑ تنها با افشای اطالعات ارزش های جاری در یادداشت های توضیحی-2

 با اندازه گیری به وسیله بهای تاریخی با واحد پولی ثابت-3

 با اندازه گیری به وسیله ارزش جاری و واحد پولی اسمی-4

  

 ارا صحیح نیست؟کدامیک در خصوص بازار ک

 اطالعات عمومی بالفاصله بعد از انتشار در قیمت سهم منکس خواهد شد-1

 پیش فرض بودن عقالنیت بازار-2

 افراد نمی توانند با اطالعات جاری بازده غیر عادی کسب کنند-3

  ☑ هیچکدام-4

  

اینکه سرمایه گذاران در سبد خود سهم های سود ده را به فروش میرساند اما سهم های زیان ده را 

 نگه داری میکنند منطبق بر چیست؟



  ☑ تئوری چشم انداز-1

 محافظه کاری-2

 اعتماد بیش از حد-3

 نسبت دادن تصمیم صحیح به خود-4

  

ات را تحلیل کرده و واکنش نشان می دهد اطالع سیستماتیک طور به بازار –این پیش فرض که 

 مربوط به چه فرضیه ای است؟

  ☑ فرضیه کارا-1

 فرضیه مکانیکی-2

 فرضیه بی اثر-3

 گذار آگاه فرضیه سرمایه -4

  

 در کدام رویکرد چالش اصلی چگونگی انتقال اطالعات خصوصی به بیرون از سازمان است؟

 رویکرد سودمندی در تصمیم-1

 ازه گیریرویکرد اند-2

  ☑ رویکرد اطالعاتی-3

 رویکرد تصمیم انفرادی-4

  



 کدامیک در خصوص تحقیقات حسابداری در نیمه دوم قرن بیستم صحیح است؟

 عمده تحقیقات تحت تاثیر پیشرفتهای رشته های اقتصاد و مالی بوده است-1

 تحقیقات با توجه به تجربه گرایی و با تکیه بر روش علمی بوده-2

 های قرارداد و نمایندگی جز تئوریهای تاثیر گذار بر تحقیقات حسابداری بودندتئوری-3

  ☑ همه موارد-4

  

 یکی از ارزانترین و کارآمدترین مکانیزمها برای کنترل تضاد مدیر و مالک کدامست؟

 قرارداد-1

  ☑ گزارشگری مالی-2

 سود حسابداری-3

 تئوری بازی-4

  

 به چه طریقی یک بازی غیر مشارکتی به یک بازی مشارکتی تبدیل میشود؟

 طوالنی کردن زمان بازی-1

  ☑ تعهد الزام آور-2

 توازن توزیع-3

 ترکیب راهبردها-4


