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ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА (50 ПИТАЊА):
1. Дефинишите финансијски систем и наведите елементе финансијског система
2. Наведите кључне разлике између тржишта новца и тржишта капитала
3. Објасните разлику између директног и индиректног финансијског тока
4. Објасните разлику између акција и обвезница
5. Наведите недепозитне финансијске институције
6. Наведите разлику између реалних и финансијских инвестиција и објасните од чега зависи
супституција између реалних и финансијских инвестиција
7. Објасните чврсту обавезу понуде инвестиционе банке
8. Објасните разлику између брокера, дилера и маркет мејкера
9. Наведите функције комисије за хартије од вредности
10. Дефинишите и објасните секјуритизацију
11. Објасните како је секјуритизација узроковала кризу на хипотекарном тржишту
12. Наведите шта показује крива приноса и објасните зашто је крива приноса, по правилу,
позитивног нагиба
13. Објасните шта показује дистрибуција вероватноћа и графички представите нормалну
дистрибуцију вероватноћа
14. Дефинишите коефицијент корелације и објасните шта показује позитивна, а шта негативна
корелација
15. Укратко објасните операције на отвореном тржишту централне банке

16. Објасните разлику између тржишта новца и новчаног тржишта и наведите сегменте
новчаног тржишта
17. Дефинишите благајничке записе и наведите њихове кључне карактеристике
18. Наведите основне функције менице и разлику између трасираних и соло меница
19. Наведите основна права власника обичних акција и објасните право прече куповине
20. Објасните зашто се капитал који се прибавља емисијом акција назива ризичним капиталом
21. Наведите предности и недостатке емисије акција
22. Наведите основне врсте преференцијалних акција
23. Наведите предности и недостатке преференцијалних акција у односу на обвезнице из угла
холдера
24. Објасните разлику између капитала својине и капитала функције и проблем до којег
долази услед раздвајања капитала својине од капитала функције
25. Наведите начине вођења иницијалне јавне понуде од стране инвестиционе банке
26. Наведите основне карактеристике и предности директног пласмана
27. Наведите функције берзе и активности које савремена берза забрањује
28. Наведите условне и безусловне налоге на аукционом тржишту
29. Објасните која је разлика између тржишног и лимитног налога
30. Наведите разлику између блок и програмског трговања
31. Речима и формулом дефинишите P/E рацио, то јест, мултипликатор добити
32. Наведите и објасните теоријске концепте који спадају у домен фундаменталне анализе
33. Наведите теорије које чине подлогу техничке анализе и објасните неку од њих
34. Наведите поделу берзанских индекса у зависности од начина пондерисања
35. Објасните шта показује рок доспећа, главница, купон и купонска стопа обвезнице
36. Наведите кључне карактеристике државних обвезница
37. Наведите које су слабости номиналног приноса и текућег приноса обвезница
38. Објасните разлику између робних и финансијских фјучерс уговора и наведите врсте
финансијских фјучерса
39. Упоредно представите разлике између фјучерс и форвард уговора
40. Дефинишите опцијске уговоре и наведите разлику између куповне и продајне опције
41. Објасните како се утврђује формално - правни и економски бонитет хипотеке
42. Наведите основне нетрадиционалне хипотекарне кредите
43. Наведите разлику између ванбилансне и билансне секјуритизације
44. Наведите кључне карактеристике хипотекарних заложница и хипотекарних упутница
45. Наведите разлику између prime и subprime хипотекарних кредита

46. Наведите теорије о девизном курсу и објасните разлику између апсолутног и релативног
паритета куповне снаге
47. Шта је FOREX и које су његове кључне карактеристике?
48. Наведите разлику између директног и индиректног нотирања
49. Наведите предности и слабости чврстог девизног курса
50. Наведите факторе промене девизног курса у дугом року

