Investeerimise tööleht
1. Millal leiutati investeerimine?
a. 100 aastat tagasi
b. 16. sajandil
c. Mitu tuhat aastat tagasi
2. Kas investeerimine on igaühele kättesaadav?
a. Jah, tänapäeval küll
b. Jah, aga selleks peab eraldi teadmisi omandama
c. Ei, investeerimine on ainult börsil kauplejatele
3. Mis on investeerimine?
a. Börsil kauplemine
b. Erinevate väärtpaberite ostmine eesmärgiga teenida tulu
c. Üpris riskantne majandustegevus, mille peab registreerima
4. Mis kaasneb väärtpaberite ostmisega?
a. Kohustus finantseerida ettevõtte/riigi tegevust
b. Ettevõtte/riigi/projekti osa omandamine
c. Kohustus jälgida ettevõttes/riigis toimuvat
5. Kuidas saab aktsiatega tulu teenida?
a. Dividendide väljamaksetest ja/või aktsiahinna tõusult
b. Peab ostma aktsiat turu tipust
c. Aktsiate kauplemisega ei saagi tulu teenida
6. Millal langevad aktsiate hinnad?
a. Kui riik, kus ettevõtte töötab, müüb kõik selle aktsiad maha
b. Kui majandus hakkab kiiresti kasvama
c. Kui investorid arvavad, et selle ettevõtte ja/või majandusega on midagi halvasti
7. Kuidas saab turgude liikumist ette näha?
a. Turgude liikumist ei saa täpselt ette näha
b. Peab lugema professionaalide soovitusi ja analüüse
c. Peab vaatama mineviku tootlusi
8. Millised on kõige tulusamad väärtpaberite liigid läbi ajaloo?
a. Arenenud riikide võlakirjad
b. Aktsiad
c. Arenevate riikide tooraineid, sest nende hinnad on madalad
9. Millist hajutamist kasutab tark investor?
a. Rahade hajutamist börside vahel
b. Teadmiste hajutamist erinevate fondide vahel
c. Investeeringute regionaalset / erinevate alade vahel ja ajalist hajutamist

10. Kuidas investeerida erinevatesse instrumentidesse?
a. Peab lihtsalt ostma erinevaid asju
b. Peab omavahel kombineerima erinevate riikide võlakirju
c. Võib kasutada börsil kaubeldavaid fonde (ETF)
11. Miks peab investor mõistma liitintressi tööpõhimõtet?
a. Sest see selgitab, kuidas kasvab investeeringute tootlus ajas
b. Sest see selgitab, kuidas mitte kaotada kogu oma vara
c. Sest see võimaldab näha ette turgude liikumist tulevikus
12. 10%-lise kasvuga liitintressi loogika jälgimine tähendab 20 aasta pärast:
a. 1600%-list kasvu
b. 160%-list kasvu
c. 600%-list kasvu
13. Kes või mis on investori parimad sõbrad?
a. Südametunnistus ja vastutustunne
b. Börsi analüütikud ja riskispetsialistid
c. Ilma emotsioonideta kaine mõistus ja terav meel

