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Яким чином відбувається рух міжнародних фінансів?
а. Проведенням валютних операцій
б. Здійсненням валютно-кредитного обслуговування
в. Вливанням зарубіжних інвестицій
г. Всі відповіді правильні
З інституційної точки зору міжнародні фінанси – це:
а. фонди фінансових ресурсів, які утворилися на основі розвитку
міжнародних економічних;
б. сукупність банків, валютних та фондових бірж, міжнародних
фінансових інституцій, регіональних фінансово-кредитних
установ, міжнародних та регіональних економічних
організацій і об'єднань, через які здійснюється рух світових
фінансових потоків;
в. фонди фінансових ресурсів, створення і використання яких
здійснюється на світовому або міжнародному рівнях;
г. сукупність перерозподільних відносин, що виникають у
зв'язку з формуванням і використанням на світовому або
міжнародному рівнях фондів фінансових ресурсів
Світовими фінансовими центрами є:
а. Нью-Йорк, Лондон, Цюріх, Токіо, Люксембург, Гонконг,
Франкфурт-на-Майні;
б. США, Великобританія, Японія, Німеччина, Китай
в. Нью-Йорк, Лондон, Пекін, Берлін
г. Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сінгапур
Залежно від періоду закінчення операцій міжнародний
фінансовий ринок поділяють на:
а. Ринок касових операцій і ринок строкових угод
б. Централізований, децентралізований світовий ринок
в. Грошовий ринок і ринок капіталу
г. Немає правильної відповіді
Міжнародний фінансовий ринок залежно від місця проведення
операцій поділяють на:
а. Ринок касових операцій і ринок строкових угод
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б. Централізований, децентралізований світовий ринок
в. Грошовий ринок і ринок капіталу
г. Немає правильної відповіді
Основними сегментами міжнародного фінансового ринку є:
а. Міжнародний валютний ринок
б. Міжнародний ринок банківських кредитів
в. Міжнародний ринок похідних фінансових інструментів
г. Всі відповіді правильні
Суб’єктами валютного ринку є:
а. Державні установи
б. Фізичні особи
в. Комерційні банківські установи
г. Всі відповіді правильні
На сьогоднішній день сформувалися такі найбільші регіональні
валютні ринки:
а. Європейський, Американський та Азіатський;
б. Європейський, Американський, Африканський та Азіатський;
в. Європейський, Американський, Африканський,
Австралійський та Азіатський;
г. Європейський, Американський, Африканський та Азіатський
Які групи валют виділяють на валютному ринку Форекс?
а. Основні;
б. Другорядні;
в. Екзотичні;
г. Всі відповіді правильні.
Вартість грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових
одиницях іншої країни − це:
а. Процентний диференціал;
б. Валютний курс;
в. Купівельна спроможність грошової одиниці;
г. Немає правильної відповіді.
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Обмінний курс, що є гнучким, постійно змінюється під впливом
попиту і пропозиції грошей називається:
а. Ринковим;
б. Керовано-плаваючим;
в. Фіксованим;
г. Адміністративним.
Обмінний курс, що вводиться з метою валютного регулювання
паритету, утримання від значних стрибків курсу національної
валюти називається:
а. Ринковим;
б. Керовано-плаваючим;
в. Фіксованим;
г. Адміністративним.
Валютний курс, за яким держава жорстко встановлює обмін своєї
валюти на валюти інших країн і постійно підтримує їх
відповідність певними заходами називається:
а. Ринковим;
б. Керовано-плаваючим;
в. Фіксованим;
г. Вільним.
Котирування, що показує, яка кількість національної валюти
міститься в одному доларі США − це
а. Пряме котирування;
б. Зворотне котирування;
в. Крос-курс;
г. Своп-курс.
Котирування, що показує, яка кількість доларів США міститься
в одиниці національної − це
а. Пряме котирування;
б. Зворотне котирування;
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в. Крос-курс;
г. Своп-курс.
Співвідношення між двома валютами без участі долара США −
це
а. Пряме котирування;
б. Зворотне котирування;
в. Крос-курс;
г. Своп-курс.
Маржинальна торгівля — це
а. торгівля з використанням позикового капіталу;
б. торгівля з використанням множинних періодів;
в. торгівля з використанням мережі Інтернет;
г. торгівля з використанням мобільного телефону.
При маржинальній торгівлі кожна операція обов'язково має
а. два етапи;
б. три етапи;
в. чотири етапи;
г. п’ять етапів.

Продовжити перегляд
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