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1.- El mercat de valors canalitza l'estalvi de les economies domèstiques, empreses i
administracions públiques als inversors?
a) No
b) Només dins el mateix país
c) Sí
2.- Els actius financers de renda fixa són:
a) Les accions
b) Les obligacions
c) Els rebuts
3.- Els actius financers de renda variable són:
a) Els bons
b) Les obligacions
c) Les accions
4.- Com es diu l'òrgan encarregat de vetllar pel bon funcionament i transparència dels mercats
de valors a l'Estat Espanyol?
a) Banc d'Espanya
b) Ministeri de Justícia
c) Comissió Nacional del Mercat de Valors.
5.- Les societats de valors, poden negociar per compte propi la compravenda d'accions a la
borsa de comerç?
a) No
b) Sí
c) No, perquè depèn de les agències de valors
6.- Les agències de valors, poden negociar per compte propi la compravenda d'accions a la
borsa de comerç?
a) No
b) Sí
c) No, perquè depenen de les societats de valors
7.- La borsa de valors és un mercat primari?
a) No
b) De vegades
c) Sí
8.- La contractació d'accions en el mercat continu es fa en euros?
a) No
b) Sí
c) Quan ho determini la llei
9.- La contractació d'accions en el mercat de ròdols [corrillos] o tradicional es fa en euros?
a) No
b) Sí
c) Quan ho determini la llei.
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10.- Les societats de valors cobren comissions per comprar o vendre accions a la borsa de
valors?
a) No
b) Sí
c) Depèn de la quantitat
11.- Els bancs cobren comissions per comprar o vendre accions a la borsa de valors?
a) No
b) Sí
c) Depèn de la quantitat
12.- Per poder comprar accions un banc a l'Estat Espanyol, és necessari la participació d'una
societat o agència de valors?
a) No
b) Sí
c) Només de vegades
13.- El fons d'inversió són patrimonis constituïts a través de les aportacions fetes per molts
inversors anomenats partícips?
a) No
b) Depèn de la xifra de negocis
c) Sí
14. El valor nominal d'un títol és:
a) El valor de mercat d'aquest
b) El valor teòric
c) El valor estampillat en el títol
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