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Кроссворд по предмету "предмету Фiнанси (укр.)"  на тему "Фiнансовий ринок (укр.)"
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По горизонтали
4. Для якого ринку iнструментами являються угоди, контракти, вiдсотковi ставки i строковi контракти
9. Принцип iдентицiфiкацiї загроз фiнансовї безпеки за яким загрози iдентифiкуються в межах вiдповiдного сектору фiнансового ринку
13. Безпека, яка полягає у спроможностi держави самостiйно виробляти й здiйснювати власну економiчну полiтику, а також визначати та реалiзовувати власнi нацiональнi iнтереси
14. ринок, де здiйснюються операцiї з купiвлi-продажу фiнансових активiв з термiном обертання до одного року
15. ринок перших емiсiй, на якому здiйснюється початкове розмiщення фiнансових активiв серед iнвесторiв i початкове вкладення капiталу в рiзнi галузi економiки;
17. Властивiсть цiнних паперiв завдати власникам грошових втрат внаслiдок зменшення своєї дохiдностi пiд впливом рiзноманiтних факторiв
20. Дiї держави щодо стратегiчного розвитку її фiнансової системи
24. Функцiя фондової бiржi полягає в оцiнцi вартостi й привабливостi цiнних паперiв

По вертикали
1. Субєкти фiнансового ринку, що надають позику у тимчасове користування пiд певний вiдсоток
2. Субєкти, якi спецiалiзуються, головним чином, на виконаннi депозитарних функцiй (зберiгання цiнних паперiв, облiк прав власностi на цiннi папери, облiк руху цiнних паперiв)
3. Тимчасове обєднання кiлькох фiнансових посередникiв, створюване для спiльного розмiщення позик, проведення великомасштабних фiнансових та комерцiйних операцiй, концентрацiї спiльних ресурсiв та розподiлу значних фiнансових ризикiв
5. Етап розвитку фiнансових посередникiв вiд появи перших прототипiв фiнансових посередникiв у Стародавнiй Месопотамiї до xii ст
6. Для якого ринку характернi одержання прибутку учасниками валютного ринку у вiглядi рiзницi курсiв валют i диверсифiкацiя валютних резервiв
7. Фiзичнi або юридичнi особи, що залучають кошти iнших субєктiв для розвитку своєї дiяльностi
8. Залучення зовнiшнiх стосовно органiзацiї осiб для розвязку внутрiшнiх завдань
10. Державний колегiальний орган, що здiйснює державне регулювання ринкiв фiнансових послуг у межах, визначених законодавством
11. Система укладання термiнових контрактiв i угод, що враховує страхування вiд ризикiв змiни цiн на будь-якi товарно-матерiальнi цiнностi, фiнансовi активи за комерцiйними операцiями i контрактами, що передбачають поставку товарiв або фiнансових активiв у майбутньому
12. Один з видiв фiнансових посгул на фiнансовому ринку
16. Ймовiрнiсть недекларування (нгеповного декларування) платником податкiв податкового зобовязання чи невиконання законодавства
18. Основнi правила, за якими вiдбувається цiлеспрямований вплив на систему взаємовiдносин мiж всiма учасниками ринку для пiдтримки їх рiвноваги
19. Iнфраструктурний посередник фiнансового ринку, що здiйснює послуги iз зберiгання сертифiкатiв цiнних паперiв i здiйснює послуги з облiку переходу прав власностi на цiннi папери
20. Прийом дiї фiнансового методу
21. Забезпечення, яке складається з рiзного роду економiчної iнформацiї
22. Тип фiнансової полiтики, для якого характерне невтручання держави в економiку, збереження вiльної конкуренцiї i т.д
23. Визнана господарським судом неспроможнiсть боржника вiдновити свою платоспроможнiсть та задовольнити визнанi судом вимоги кредиторiв не iнакше як через застосування лiквiдацiйної процедури

