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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(Tài chính- Tiền tệ _Fin82A)
ĐỀ THI SỐ: 06
Thời gian làm bài: 60 phút
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Ca thi:…. Ngày thi: 2/11/2020
Câu 1: Lựa chọn phương án đúng nhất (6 điểm- mỗi ý 0,25 điểm)
1.1: Cơ sở nền tảng của chức năng phân phối thông
qua hệ thống tài chính:
a. Chủ thể gặp phải rủi ro khi dòng vốn luân chuyển
b. Nhu cầu của chủ thể dư thừa và chủ thể thiếu hụt
vốn
c. Chủ thể quan tâm đến hiệu quả khi đưa ra quyết
định phân bổ vốn
d. Chủ thể quan tâm đến tính lỏng của tài sản tài chính
1.2: Đặc điểm của thị trường sơ cấp:
a. Là thị trường phát hành chứng khoán đầu tiên ra
công chúng
b. Được tổ chức hoạt động dưới hình thức các Sở giao
dịch khu vực
c. Thị trường tạo tính thanh khoản cho chứng khoán
d. Không làm tăng hay giảm nguồn vốn của đơn vị
phát hành
1.3: Vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế của tài chính
công được thể hiện thông qua:
a. Các chính sách ưu đãi thuế khuyến khích sản xuất
hoặc hạn chế tiêu dùng
b. Các chính sách đàu tư vốn xây dựng cơ sở hạ tầng
c. Các chính sách ưu tiên vốn cho các ngành có lợi thế
xuất khẩu và then chốt
d. Tất cả đều đúng
1.4: Thâm hụt ngân sách nhà nước không thể được tài
trợ bằng:
a. Giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp và cá nhân
b. Phát hành trái phiếu chính phủ
c. Giảm chi tiêu công
d. Vay nợ nước ngoài
1.5: Biện pháp nào sau đây được dùng để tăng doanh
thu của doanh nghiệp:
a. Đẩy nhanh tốc độ thanh toán
b. Xác định giá bán hợp lý
c. Nâng cao chất lượng sản phẩm
d. Tất cả các phương án đều đúng.
1.6: Ý nghĩa của việc nghiên cứu nguồn vốn của một
doanh nghiệp là:
a. Đưa ra các quyết định về các biện phát, chính sách
huy động vốn
b. Đưa râ các quyết định trong công tác quản trị dòng
tiền
c. Đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí huy động vốn
d. Đưa ra các biện pháp quản lý sử dụng hiệu quả nhất
đối với mỗi loại vốn

1.7: Căn cứ theo đặc điểm của công cụ tài chính, thị
trường tài chính gồm:
a. Thị trường tiền tệ và thị trường vốn
b. Thị trường cấp 1 và thị trường cấp 2
c. Thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần
d. Không có câu nào đúng
1.8: Chủ thể phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng
khoán là:
a. Chính phủ
b. NHTW
c. Các doanh nghiệp
d. Cả a,b,c
1.9: Hoạt động của công ty tài chính không bao gồm:
a. Cho vay khách hàng
b. Đầu tư trên thị trường tài chính
c. Bồi thường rủi ro cho khách hàng mua bảo hiểm
d. Phát hành giấy tờ có giá để huy động vốn
1.10: Quỹ tín dụng nhân dân là loại hình:
a. Quỹ đầu tư
b. Ngân hàng thương mại
c. Tổ chức tín dụng hợp tác
d. Tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng
1.11: Nguồn vốn của ngân hàng thương mại:
a. Được NHTM tạo lập để cho vay, kinh doanh
b. Được NHTM tạo lập để đầu tư, kinh doanh chứng
khoán
c. Được NHTM tạo lập để đầu tư, kinh doanh và thực
hiện các dịch vụ ngân hàng
d. Được NHTM tạo lập để cho vay, đầu tư
1.12: Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức nhận
tiền gửi?
a. Ngân hàng thương mại
b. Công ty chứng khoán
c. Quỹ tín dụng nhân dân
d. Ngân hàng phát triển
1.13: Đường cong lãi suất là:
a. Tập hợp lãi suất hoàn vốn của các trái phiếu với thời
gian đáo hạn khác nhau
b. Tập hợp lãi suất coupon của các trái phiếu với thời
gian đáo hạn khác nhau
c. Tập hợp lãi suất chiết khấu của các trái phiếu với thời
gian đáo hạn khác nhau
d. Tập hợp lãi suất thực của các trái phiếu với thời gian
đáo hạn khác nhau

1.14: Giả sử lãi suất danh nghĩa là 7%, tỷ lệ lạm phát dự
tính là 4%. Lãi suất thực dự tính sẽ là:
a. 11%
b. -3%
c. 3%
d. Không có phương án nào đúng
1.15: Lãi suất kép là:
a. Lãi suất áp dụng cho khoản đầu tư có một kì hạn thanh
toán
b. Lãi của kì trước được nhập vào vốn gốc để tính lãi cho
kì sau
c. Lãi suất được tính một lần trên số vốn gốc cho suốt kì
hạn vay
d. Lãi suất không tính đến giá trị đầu tư lại của lợi tức thu
được trong thời gian sử dụng tiền vay
1.16: Nhân tố nào sau đây tác động ngược chiều đến
cung quỹ cho vay:
a. Tài sản và thu nhập
b. Tỉ suất lợi tức dự tính của công cụ nợ
c. Tính lỏng của công cụ nợ
d. Rủi ro của công cụ nợ
1.17: Quá trình tạo tiền gửi được bắt đầu khi:
a. NHTM thực hiện việc thanh toán bằng tiền mặt
b. NHTM thực hiện nhận tiền gửi thanh toán
c. NHTM thực hiện cho vay bằng chuyển khoản
d. Không có phương án nào đúng
1.18: Trong mô hình AD- AS, lạm phát do cầu kéo xảy ra
khi:
a. Đường AS dịch chuyển sang trái
b. Đường AS dịch chuyển sang phải
c. Đường AD dịch chuyển sang trái
d. Đường AD dịch chuyển sang phải
1.19: Các kênh phát hàng tiền Trung ương không bao
gồm:
a. Nghiệp vụ thị trường mở
b. Giao dịch của NHTW trên thị trường ngoại hối
c. Thị trường nội tệ liên ngân hàng
d. NHTW cho các NHTM vay.

1.20: Cầu tiền dự phòng nhằm:
a. Đáp ứng các nhu cầu chỉ tiêu theo kế hoạch trong
tương lai
b. Đáp ưng các nhu cầu chỉ tiêu không dự tính được
trong tương lai
c. a và b
d. Không có phương án đúng
1.21: Công cụ linh hoạt và hiệu quả cao nhất trong
điều hành CSTT của NHTW là:
a. Tái cấp vốn
b. Dự trữ bắt buộc
c. Nghiệp vụ TTM
d. Tất cả các công cụ trên
1.22: Ưu điểm của công cụ DTBB là:
a. Tác động bình đẳng
b. Tính quyền lực cao
c. Tác động mạnh
d. Tất cả các đáp án trên
1.23: Giả định các yếu tố khác không thay đổi, tiền cơ
sở (MB) sẽ giảm xuống khi nào:
a. Các ngân hàng thương mại rút tiền mặt từ ngân
hàng trung ương
b. Ngân hàng trung ương cho vay chiết khấu với các
ngân hàng thương mại
c. Ngân hàng trung ương bán tín phiếu kho bạc trên
thị trường mở
d. Không có phương án nào đúng
1.24: Theo quy định tại Luật NHNN, NHNN Việt
Nam thực hiện tái cấp vốn cho các TCTD theo các
hình thức nào sau đây:
a. Cho vay có đảm bảo bằng cầm cố GTCG
b. Mua lại GTCG của các TCTD
c. Chiết khấu GTCG của các TCTD và các hình thức
tái cấp vốn khác
d. Cả a và c

Câu 2: Bài tập (2 điềm)
Giả sử hệ thống Ngân hàng có các số liệu sau:
- Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kì hạn: 5%
- 80% các giao dịch của công chúng được sử dụng bằng chuyển khoản
- Ngân hàng sử dụng hết số tiền gửi để cho vay
- Khoản tiền gửi không kig hạn mới nhận được: 300 tỷ đồng
Yêu cầu:
a. Tính khả năng mở rộng tiền gửi tối đa và khả năng cho vay tối đa
b. Xác định lượng dự trữ bắt buộc của hệ thống ngân hàng theo quy định
c. Thể hiện các kết quả tính được trên bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại
Câu 3 (2 điểm): Trình bày các mô hình tổ chức của NHTW. Liên hệ mô hình tổ chức của Ngân hàng nhà
nước Việt Nam

