A bektetők bármikor kivehetik a pénzüket a kockázati tőketársaságból. HAMIS
A Fannie Mae és a Freddie Mac által kibocsátott jelzáloglevelekre az USA azon állama állal garanciát,
ahol a jelzáloglevelet kibocsátották. HAMIS
A Fannie Mae legfőbb feladata a likviditás biztosítása, miközben a Freddie Mac első sorban ezt a
likviditást vonja ki a piacról. HAMIS
A hedge fund kizárólag derivatív termékeket tarthat. HAMIS
A hedge fund kizárólag ingatlanokba fektethet. HAMIS
A hedge fundba invesztálás kockázatmentes befektetés, hiszen a hedge fund lényege, hogy minden
kockázatot fedeznek (hedge). HAMIS
A hedge fundok hitelfelvétel útján gyűjtenek forrásokat. HAMIS
A hedge fundok IPO útján gyűjtenek forrásokat. HAMIS
A hedge fundok nem nyilvános kibocsájtás útján gyűjtenek forrásokat. IGAZ
A kockázati tőkés a támogatott vállalat kötvények nagy hozamkülönbségét kihasználó stratégia
konvergencián alapul. IGAZ
A kockázati tőkés a támogatott vállalat kötvényének birtokosa lesz. HAMIS
A kockázati tőketársaság fenntarthatja az alkalmazottak felvételének és elbocsájtásának jogát. IGAZ
A kockázati tőketársaság semmilyen szintem sem szól bele a finanszírozott társaság működésébe.
HAMIS
A kockázati tőketársaságok fix, előre adott időtávra jönnek létre. IGAZ
A kockázati tőketársaságok kizárólag spin off cégeket finanszíroznak. HAMIS
A kockázati tőketársaságok shut down cégeket finanszíroznak. HAMIS
A kockázati tőketársaságok start up cégeket finanszíroznak. IGAZ
A kointegráció nem mond semmit a két változó kapcsolatáról. HAMIS
A különböző lejáratú államkötvények nagy hozamkülönbséget kihasználó stratégia kointegráción
alapul. HAMIS
A különböző lejáratú államkötvények nagy hozamkülönbséget kihasználó stratégia korreláción alapul.
HAMIS
A leválasztott jelzáloglevelek pénzáramlása kizárólag tőkejellegű lehet. HAMIS
A magvető finanszírozás rendszerint megelőzi az üzleti angyal finanszírozást. HAMIS
A megbánástól való félelem lényege, hogy a döntésből eredő esetleges kárt el akarjuk kerülni. HAMIS
A ninja hitelesek nem rendelkeztek sem munkával, sem jövedelemmel, de valamilyen tőkeeszközzel
igen, ez lett a hitel fedezete. HAMIS
A pénz-illúzió lényege, hogy döntéseinkkor a pénz nominális értékét tartjuk mérvadónak. IGAZ
A private equity befektetés egy igen likvid befektetési forma. HAMIS

A private equity befektetés egy nem likvid befektetési forma. IGAZ
A statisztikai arbitrázs stratégiát követő alap kevés tranzakció elvégzésére törekszik. HAMIS
A statisztikai arbitrázsra építő stratégiák az összvagyon többszörösének megfelelő méretű pozíciókat
vesznek fel. HAMIS
A statisztikai arbitrázsra építő stratégiák az összvagyonhoz képest kis pozíciókat vesznek fel. IGAZ
Az ingatlanok „árfolyama” szabályos időközönként nyomon követhető. HAMIS
Az LBO során a céget tőzsdére viszik. HAMIS
Két folyamat kointegrált, ha létezik lineáris kombinációjuk, amely stacioner. IGAZ
Magyarországon is elérhetők kockázati tőkebefektető alapok. IGAZ
Minden fedezeti alap piac neutrális stratégiát követ. HAMIS
Nem minden fedezeti alap követ piaci neutrális stratégiát. IGAZ

Felelet választós:
A CDO struktúra tetején lévő, AAA minősítésű MBS a legkisebb kockázatú, így várható hozama is a
legkisebb.
A distressed debt investing során már működő, adósságszolgálati nehézségekkel küzdő cégeket
finanszíroznak.
A fedezeti alapok díjstruktúrája a kezelt összeg alapján számolódik, valamint nyereségalapú.
A Ginnie Mae egy government-sponsored enterprise(GSE).
A hatékonyság elmélet szerint egy hírre az árfolyam „megfelelő reakciója” a „később” beálló
árváltozás.
A kockázati tőkebefektető a pénz mellett menedzsment segítséget is ad, és kapcsolatait is
felhasználja a cég segítésére.
A kockázati tőkével való finanszírozás során startup cégek kezdeti finanszírozása történik.
A konzervativizmus olyan döntési mechanizmust takar, amikor az ember nem akarja az új információt
befogadni, vagy annak súlyát alábecsli.
A magvető finanszírozás esetén már van üzleti terv, de a vállalkozás még veszteséges.
A preferenciák megfordulásának fő oka a folyamat invariancia.
A reprezentativitás olyan döntéseket takar, amelyek sztereotípiákon nyugszanak.
Az alábbiak közül melyik leválasztott (stripped) MBS? – PO
Az alábbiak közül melyik példa a keretrendszertől való függésre? – A veszteségtől való félelem.
Az alábbiak közül melyik példa a keretrendszertől való függésre? – A megbánástól való félelem.
Az alábbiak közül melyik példa a keretrendszertől való függésre? – A mentális számlák.

Az amerikai adózók az ingatlanokra felvett jelzáloghitelek kamatait teljes egészében, a tőketörlesztést
részben leírhatták az adóalapjukból.
Az LBO lehetséges célja, az adómegtakarítás.
Az LBO során egy már nyilvánosan jegyzett társaság válik zárttá, a felvásárláshoz hitelt vesznek fel, a
visszafizetésre a felvásárolt vállalat eszközei szolgálnak fedezetül.
Az LBO során nyilvánosan működő cégeket vásárolnak meg hitelből.
Az üzleti angyal finanszírozás esetén még sem cég, sem üzleti terv nincs, nem tudni, hogy a termék
piacképes-e.
Két folyamat kointegrált, ha egyenként nem stacionerek, de létezik stacioner lineáris kombinációjuk.
Melyik piac neutrális stratégia? – A konvergencián alapuló stratégia.
Melyik piac neutrális stratégia? – A relatív árazáson alapuló stratégia.

