
ןומימו הקיטסיטטסב ןחבמ

11/2016 דעומ

1 הסריג

 ,תועקשה ץועייב קוסיעה תרדסה קוח תרגסמב רבעומה ,ןומימו הקיטסיטטסב ןחבמה חומ םכיפל

.1995- ה"שתה ,תועקשה יקית לוהיבו תועקשה קוויש

!!תלביקש תובושתה ףד לע הסריגה רפסמ תא ןמסל ךילע היחבה תא רותפל י/ליחתתש יפל

.היחבה ךלהמב תולאש לואשל תורשפא היהת אלו הריהב הרוצב וחסו ןחבמב תובושתהו תולאשה

!בל ומיש

!החלצהב

 ףדב םיאתמה םוקמבX-ב המסלו רתויב הוכה הבושתה תא הלאש לכל רוחבל םכילע*

.תובושתה

.דבלב תחא הבושת ןמסל שי*

.תוירשפאה תובושתה תועיפומ הב קוידה תדימל םאתהב ךתבושת י/לגע*

.םיייבה יבושיח תא לגעל ןיא ,הבושתה בושיח ךילהתב*

.ןחבמה תרבוחב אטויט יפד םכתושרל*

.לוחכ וא רוחש טעב ןמסל שי תובושתה תא !בל י/םיש*

*טעב הלוכ תצבשמה יולימ י"ע הבושת ןומיס לטבל ןתי.

.דבלב תובושתה ףדב םיומיסה יפ לע עבק ןחבמב ןויצה*

.דומיל ירמוח היחבה םלואל סיכהל ןיא*

 ץוחמש םימרוג םעו םירחא םיחב םע יהשלכ ךרדב רשקתל טלחומ רוסיא לח היחבה ךלהמב*

.היחבה רדחל

 תרטמ .תובושתה ףד יבג לע םכלש המיתחב הוולת תובושתה יפד תריסמ ,ןחבמה םויס תעב*

 לכ וב תושעל רשפאתי אל ותריסמ רחאלו יפוס אוה ,םכלש אוה הז תובושת ףדש רשאל המיתחה

.יויש
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:ןחבמל תורעה

.תועצומה תובושתה תועיפומ הב קוידה תדימל םאתהב הבושתה תא לגעל שי םיירפסמ םיבושיחב*

.םיייבה יבושיח תא לגעל ןיא ,הבושתה בושיח ךילהתב*

.תרחא רמא םא אלא ,הפוקת לכ לש ןורחאה םויב םיעצובמ םימולשת/םילובקת יכ חיהל שי*

 ןהייב תויולת יתלב ןיה תולאשה יכ חיהל שי ,םיהז דוסי יותל תוסחייתמ תולאש רפסמ רשאכ*
.תרחא שרופמב רמא םא אלא- דבלב דוסיה יותל תסחייתמ הלאש לכו

.תרחא רמא םא אלא- היצלפיאו םיסימ ,הקסיע תויולע רדעיה חיהל שי*

.תועצומה תובושתה ןיבמ רתויב הוכה הבושתב רוחבל שי*
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 ספא ןמזב העקשה םהל שי רשא םיטקיורפ יש ןיב תטבלתמ מ"עב "גידליב ימורמ" ן"לדה תרבח.1
 םיטקיורפה ,רמולכ .םיטקיורפהמ דחא קר רוחבל הכירצ הרבחה .ןכמ רחאל םייבויח םילובקתו

.הז תא הז םיאיצומ

?רתויב הוכה איה תואבה תועטה ןיבמ וזיא ,תוראותמה תוביסב

 .תועטל םורגל הלולע )IRR( ימיפה האושתה רועיש ללכ יפל יאדכה טקיורפה יבגל הטלחה.א
 .תועטל םורגת חרכהב )IRR( ימיפה האושתה רועיש ללכ יפל יאדכה טקיורפה יבגל הטלחה.ב
.ןוכ אל ןורתיפל איבת דימת )IRR( ימיפה האושתה רועיש ללכ יפל יאדכה טקיורפה יבגל הטלחה.ג
.ןוכ ןורתיפל איבת דימת )IRR( ימיפה האושתה רועיש ללכ יפל יאדכה טקיורפה יבגל הטלחה.ד
.תויוגש תורחאה תועטה לכ.ה

:תוימ יתש לש ןקתה תייטסו האושתה תלחות תא תראתמ האבה הלבטה.2

.0.4 אוה תוימה יתש ןיב םאתמה םדקמ
.ופסכ לע23.10% לש האושת תלחות גישהל ןייועמ ,דבלב הלא תוימ יתשב עיקשהל לוכיה ,םרוי

?םרוי לש בלושמה תוימה קית לש ןקתה תייטס יהמ

ABהימ

14%28%תלחות
29%55%ןקת תייטס

45.90%.א
67.75%.ב
16.71%.ג
40.88%.ד
.תויוגש תורחאה תובושתה לכ.ה

3% ותאושתש ןוכיס רסח סכב קר עיקשהל ןתי םלוא ,םיבר םיסכ םימייק ןוהה קושב יכ וחיה.3
:םיאבה תועקשהה יקית תשמחמ דחאבו

 איה תואבה תועטה ןיבמ וזיא ,"תווש-תלחות" ןוירטירקל םאתהב לעופ קושב עיקשמ לכש החהב
?רתויב הוכה

5 קית4 קית3 קית2 קית1 קית
12%15%18%9%5%האושת תלחות
15%19%25%12%5%ןקת תייטס

 .רתויב הליעיה העקשהה תא הווהמ1 קיתו ןוכיס רסח סכ ןיב בוליש.א
 .רתויב הליעיה העקשהה תא הווהמ2 קיתו ןוכיס רסח סכ ןיב בוליש.ב
 .רתויב הליעיה העקשהה תא הווהמ3 קיתו ןוכיס רסח סכ ןיב בוליש.ג
 .רתויב הליעיה העקשהה תא הווהמ4 קיתו ןוכיס רסח סכ ןיב בוליש.ד
 .רתויב הליעיה העקשהה תא הווהמ5 קיתו ןוכיס רסח סכ ןיב בוליש.ה

 קית תאושת יכ עודי ,ןכ ומכ . 40% היה הלש ןקתה תייטס יכו14% היהA הימ תאושת יכ עודי.4
 היה קשמב ןוכיסה תרסח תיבירה יכו ,20% היה קושה קית לש ןקתה תייטס ,10% היה קושה

2% . 

?ןקת תייטס יחומבA הימ לש יפיצפסה ןוכיסה היהי המ ,תוראותמה תוביסב

0.07.א
0.10.ב
0.2646.ג
0.3162.ד
.וז הלאש לע תועל תמ לע םיות קיפסמ ןיא.ה
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- Security Market Line( ךרעה תוריי וק לש עופישה והמ ,CAPM-ה לדומ יפל.5 SML(?

.קושה קית תאושת תלחות.א
 .ךרעה ריי לש אתיב.ב
.קושה לש ןוכיסה תיימרפ.ג
.ןוכיס-רסח סכ תאושת.ד
 .תויוגש תורחאה תובושתה לכ.ה

 תיגח לש אתבס .היבג תגוע היכה הלש אתבס ,תיגח לש יימשה התדלוה םוי תוגיגח לגרל.6
3 ,םילוחכ תור3 ;םיוש םיעבצב תור9 התק ךכ םשל .הרושב תור9 הגועה לע ץועל תייועמ
2 ,םיבוהצ תורו םימודא תורקורי דחא ר.

?הגועה יבג לע הרושב םייועבצה תורה תא רדסל ןתי תווש תויורשפא המכב

324.א
5,040.ב
40,320.ג
90,720.ד
362,880.ה

 רחאל תורחתהל קיספמ ףתתשמ .תוויסי תוחפש המכב לסל עולקל םיצור לסל העילק תורחתב.7
5 רחאל וא ,לסל עולקל חילצה ובש ןויסיויסילסל עלק אל םהב תו. 

.םירחאה תוויסיב יולת-יתלב ןפואב ,ןויסי לכב0.3 אוה לסל עולקל חילצהל ןועמש לש יוכיסה

?לסל עולקל תוויסי5 קוידב ויהי ןועמשלש יוכיסה המ

0.07203.א
0.2401.ב
0.36015.ג
0.7599.ד
 .תויוגש תורחאה תובושתה לכ.ה

 תרסח תיבירה .תיבויח הלש ןקתה תייטסו4% לע תדמוע תמיוסמ הימ תאושת תלחות יכ וחיה.8
 . 8% לע תדמוע קשמב ןוכיסה

 ולכות דציכ ,14% לש האושת לבקלו ןוכיס רסח סכבו וז הימב עיקשהל םיייועמ םתאש החהב
?תאז תושעל

.ןוכיס רסח סכב רסחב הריכמה יפסכו ןוהה לכ תעקשהו150% לש ףקיהב הימה לש רסחב הריכמ.א
.קושה קיתב האוולהה יפסכו ןוהה לכ תעקשהו150% לש האוולה.ב
.קושה קיתב האוולהה יפסכו ןוהה לכ תעקשהו150% לש ןודקיפ.ג
.קושה קיתב האוולהה יפסכו ןוהה לכ תעקשהו250% לש האוולה.ד
.ןוכיס רסח סכב רסחב הריכמה יפסכו ןוהה לכ תעקשהו250% לש ףקיהב קושה קית לש רסחב הריכמ.ה
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ות12-9 תולאשל םי
 ןמקלדכ ,בשו רבוע ןובשחב יארשא ילולסמ השולש םייטרפה ויתוחוקלל עיצמ "הרופא תיביר" קב
:)'א תרגסממ גרוחה יארשאה םוכס לע קר בשוחת 'ב תרגסמב יארשא ןיגב תיבירה(

.ןועבר לכ תליחתב תמלושמ תיבירה*
 .ןועברה ףוסב תמלושמו לעופב לצומה יארשאה הבוג יפל תבשוחמ ,תיועבר תיביר **

 תאצקה תלמע
*ח"שב ,יארשא

 תרגסמב תיביר רועיש
**)ח"ש ףלא80 דע( 'א

'ב תרגסמב תיביר רועיש
**)ח"ש ףלא150-ל80 ןיב(

I8503.0%5.0%לולסמ
II10002.0%4.5% לולסמ
III12001.5%5.5% לולסמ

.דחא ןועבר ךשמב ח"ש35,000 הבוגב יארשא לעופב לציוII לולסמב רחב בבוי רמ.9

?בבוי רמ םלישש תיביטקפאה תיבירה רועיש המ

 .ןועברל4.0%-כ.א
 .ןועברל5.0%-כ.ב
.ןועברל4.85%-מ תוחפו ןועברל4.0%-מ רתוי.ג
 .ןועברל4.9%-כ.ד
.ןועברל5.05%-מ רתוי.ה

.דחא ןועבר ךשמב ח"ש140,000 לש יארשא לעופב הלציוI לולסמב הרחב סאימח תרבג.10

?סאימח תרבג המלישש תיביטקפאה תיבירה רועיש המ

4.3%-מ תוחפ.א
4.40%-ל4.31% ןיב.ב
4.50%-ל4.41% ןיב.ג
4.60%-ל4.51% ןיב.ד
4.60%-מ רתוי.ה

.דחא ןועבר ךשמב ח"ש75,000 לש יארשא לעופב לצל ןכתמ לאת רמ.11

?רוחבל וילע יארשא לולסמ הזיאב

 .I לולסמ.א
 .II לולסמ.ב
 .III לולסמ.ג
.III לולסמלII לולסמ ןיב שידא היהי לאת רמ.ד
 .תויוגש תורחאה תובושתה לכ.ה

.דחא ןועבר ךשמב ח"ש150,000-ל80,000 ןיב יארשא לעופב לצל תכתמ לאירוצ תרבג.12

?רוחבל הילע יארשא לולסמ הזיאב

 .I לולסמ.א
 .II לולסמ.ב
 .III לולסמ.ג
.II לולסמלI לולסמ ןיב השידא היהת לאירוצ תרבג.ד
 .יאדכ לולסמ הזיא תואדווב עובקל ןתי אל יארשא חווט רובעב ןכש ,תויוגש תורחאה תובושתה לכ.ה
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 .ח"ש80,000 לש םוכס דיקפהו התשמ תיבירב ןוכסיח תיכות באחא דוד רמ חתפ1.1.2016 םויב.13
 .ח"ש3,000 לש ךס שדוח לכ תליחתב דיקפהל באחא דוד רמ לחה1.1.2016 םויב ,ףסוב
 תיתשה תיבירה רועיש יכ עודי ,ןכ ומכ .ןוכסיחה תיכות תא באחא דוד רמ הדפ31.12.2016 םויב
.השל6% לע דמע ,2016 תשל ןוכ ,ןוכסיחה תיכותב הבוקה

.)םדקומ ןועריפ תלמע רדעיה וחיה( ?31.12.2016 םויב תיכותה יווש היה המ

.ח"ש121,941-כ.א
.ח"ש122,126-כ.ב
.ח"ש125,125.95-כ.ג
.ח"ש193,807-כ.ד
 .תויוגש תורחאה תובושתה לכ.ה

:םיאבה םיאתב הש26 ךשמל ןוכסיח תיכות עיצמ "ךורא חווטל ןוכסיח" קב.14
3-ב4% לש רועישב תיתש תיביר תרבוצ הדקפהה .םויה תימעפ דח הדקפה העיצמ תיכותה
 לש רועישב תיתש תיבירו ,תואבה םישה19-ב10% לש רועישב תיתש תיביר ,תוושארה םישה

 םותב דיקפמל םלושת ,ןיגב הרבצש תיבירה ללוכ ,תיושארה הדקפהה .תוורחאה םישה4-ב5%
 .תיכותה
 היהיש ח"ש1,000,000 לש םוכס הרובע רובצל םיייועמ םהו הור המשש תב הדלו יסויו ימעל
.26 ליגב הל ןימז

?םתרטמ תא גישהל ידכ תעצומה תיכותב םויה דיקפהל יסויו ימע לעש םוכסה המ

 .םילקש100,000-ל80,001 ןיב.א
.םילקש120,000-ל100,001 ןיב.ב
.םילקש140,000-ל120,001 ןיב.ג
.םילקש160,000-ל140,001 ןיב.ד
 .תויוגש תורחאה תובושתה לכ.ה

 רמולכ( דבלב תוימ יתשב תיבויח העקשה ללוכה תועקשה קית יבגל הוכ תואבה תועטהמ וזיא.15
?)םוכסהמ זוחא האממ ןטק ךא ח"ש0-מ לודגה םוכס עקשוי הימ לכב

 .0-ל הווש היהת תועקשהה קית לש תוושה םג יזא ,0-ל הווש תוימה יתש ןיב היצלרוקה םא.א
 היהת תועקשהה קית לש תוושה יזא ,)תמלשומ תיבויח( 1-ל הווש תוימה יתש ןיב היצלרוקה םא.ב

 .תוימה יתש ןיבמ רתויב ההובגה תוושה תלעב הימה לש תוושל הווש חרכהב
 .0-ל הווש חרכהב היהת תועקשהה קית לש תוושה יזא ,-1-ל הווש תוימה יתש ןיב היצלרוקה םא.ג
 תוושהמ ההובג חרכהב היהת תועקשהה קית לש תוושה יזא ,תיבויח תוימה יתש ןיב היצלרוקה םא.ד

 .הדיחי הימ לכ לש
.תויוגש תורחאה תועטה לכ.ה

?1.7-ל הוושה אתיב תלעבA הימל סחייתהב הוכ תואבה תועטהמ וזיא.16

.דרוי קושה רשאכ קושהמ רתוי זוחא70-ב קוידב דרת הימה.א
.הלוע קושה רשאכ קושהמ רתוי זוחא70-ב קוידב הלעת הימה.ב
.הלוע קושה רשאכ קושהמ רתוי זוחא170-ב קוידב הלעת הימה.ג
 .דרוי קושה רשאכ קושהמ רתוי זוחא170-ב קוידב דרת הימה.ד
 סחיב דרת וא הלעת הימה קוידב המכב עובקל ןתי אל ,ןוכיסה תרסח תיבירה רועיש תא תעדל ילב.ה

 .קושל
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 ףוע" םילציש רוצייל הרבחב תורוכשמ לש תיסחיה תוחיכשה תלבט תא תגציימ האבה הלבטה.17
:"לזוג

?הרבחב תורוכשמה לש תוגלפתהה תרוצ יהמ

תיסחי תוחיכש תרוכשמ
0-5,0000.1

5,001-10,0000.2
10,001-15,0000.4
15,001-20,0000.2
20,001-25,0000.1

.)ןימיל תבדזמ( תיבויח תירטמיסא.א
.תירטמיס.ב
.)לאמשל תבדזמ( תילילש תירטמיסא.ג
.תוגלפתהה תרוצ תא עובקל ןתי אל.ד
.הדיחא.ה

.0-מ לודג יפיצפסה ןוכיסהו1-ל הווש אתיבה "וילע ךומס" תומא ןרקב.18
:וז תומא ןרקל תוסחייתמה תועט שולש םכיפל

?תו/הוכ ל"ה תועטה ןיבמ וליא/וזיא

Iה ןרקמאחרכהב תו ה וק לע תאצמ-SML.
IIה ןרקמאחרכהב תו ה וק לע תאצמ-CML.

IIIקושה קית לש ןקתה תייטסל הוושה ןקת תייטס ןרקל.

 .דבלבI העט.א
 .דבלבII העט.ב
 .דבלבIII העט.ג
 .דבלבII-וI תועט.ד
 .דבלבIII-וI תועט.ה

 תא הז םיאיצומה םיימעפ-דח םיטקייורפ ישמ םייופצה םימוזמה ימירזת םיעיפומ האבה הלבטב.19
:הז

 )םיטקיורפהמ דחא ףאב עיקשהל בייח ויאש( והשלכ עיקשמל יאדכ ןוה יריחמ לש חווט הזיא רובע
?A טקיורפב עיקשהל

01
A500-812.50 טקייורפ
B650-1,000 טקייורפ

20%-מ תוחפו10%-מ רתוי.א
30%-מ תוחפו20%-מ רתוי.ב
40%-מ תוחפו30%-מ רתוי.ג
30%-מ רתוי.ד
.תויוגש תורחאה תובושתה לכ.ה
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:לבקתה )תויפצת250 לש םגדמב( X דיחי התשמ ידי לעY רבסומה התשמה הבש היסרגרב.20

R2=67%.
:תועט שולש ולעוה

?תו/הוכ ל"ה תועטה ןיבמ וליא/וזיא

דמואה לשt ךרעןדמואה לש ןקת תייטסןדמוארטמרפ

α)12224.56.07)ךתוח

β)2.751.72.15)עופיש

Iלש עצוממה יכ עודי םא Xלש עצוממה יכ תויהל בייח יזא ,8-ל הווש Y144-ל הווש.
IIב לודיגה-Yלש הדיחיב הלדגהמ האצותכ Xש לככ רתוי לודג-Xרתוי לודג.

IIIרבסהה םדקמ )R2( ושה ןמ רועיש הזיא דמלמתשמה לש תויולתה ה )Y( ידי לע רבסומ 
.ריבסמה התשמה

 .דבלבI העט.א
 .דבלבII העט.ב
 .דבלבIII העט.ג
 .דבלבII-וI תועט.ד
 .דבלבIII-וI תועט.ה
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 נכונותתשובות  - 2016חורף מועד  -סטטיסטיקה ומימון 
 

 

מספר 
 שאלה

תשובה 
 נכונה

 תוכן התשובה הנכונה

) עלולה IRR(א) החלטה לגבי הפרויקט הכדאי לפי כלל שיעור התשואה הפנימי ( א 1
 לגרום לטעות.

 40.88%(ד)  ד 2
 מהווה את ההשקעה היעילה ביותר. 2(ב) שילוב בין נכס חסר סיכון ותיק  ב 3

 0.2646(ג)  ג 4
 הסיכון של השוק.(ג) פרמיית  ג 5
 5,040(ב)  ב 6
 0.2401(ב)  ב 7
והשקעת כל ההון וכספי המכירה  150%(א) מכירה בחסר של המניה בהיקף של  א 8

 בחסר בנכס חסר סיכון.

 לרבעון. 5.0% -(ב) כ ב 9
 4.50% -ל 4.41%(ג) בין  ג 10
 .III(ג) מסלול  ג 11
התשובות האחרות שגויות, שכן בעבור טווח אשראי לא ניתן לקבוע (ה) כל  ה 12

 בוודאות איזה מסלול כדאי.

 ש"ח. 122,126 -(ב) כ ב 13
 שקלים. 120,000 -ל 100,001(ב) בין  ב 14
 (ה) כל הטענות האחרות שגויות. ה 15
 (ה) בלי לדעת את שיעור הריבית חסרת הסיכון, לא ניתן לקבוע בכמה בדיוק ה 16

 המניה תעלה או תרד ביחס לשוק.

 (ב) סימטרית. ב 17
 בלבד. I(א) טענה  א 18
 40% -ופחות מ 30% -(ג) יותר מ ג, ה 19

 (ה) כל התשובות האחרות שגויות.
 בלבד. III -ו I(ה) טענות  ה 20
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