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 10االمتحان حل 

 

 .I الجزء

 

 عن "األسواق الكفوءة". 7المحاضرة  .0

تقترح النظرية المالية أن التغييرات من يوم إلى آخر هي بشكل أساسي بسبب األخبار، واألخبار بالتعريف 

هي غير قابلة للتنبؤ. هذا هو الحال بما أن العوامل األخرى )تغير معدل الفائدة، معدل التضخم، توزيعات 

، وإذا كان معامل االرتداد AR-1باح( هي عادةً ضئيلة من يوم إلى آخر. إذا كانت أسعار األسهم األر

عن الواحد، عندها سيكون هناك عنصر قوي قابل للتنبؤ ألسعار األسهم، فرصة للربح اً التلقائي بعيد

 للمتداولين على نحو مناقض لفرضية األسواق الكفوءة.

 

وول ستريت والدولة: دراسة حول االتجاهات المالية   معينة ، قراءة6-5ص  وآخرون.فابوزي  .2

 .29-22من قبل تشارلز كونانت، ص األخيرة 

 عرف فابوزي وآخرون عملية اكتشاف السعر كما يلي:

"]...[ تبادالت المشترين والبائعين في بورصة تحدد سعر األصول المتداولة. أو، بشكل مكافئ، تحدد 

 لي.العائد المطلوب على أصل ما

بما أن حث الشركات على كسب اإليرادات يعتمد على العائد المطلوب الذي يطالب به المستثمرون، إن 

لبورصات هي التي تشير إلى الكيفية التي يجب من خاللها أن تخصص الموارد في االقتصاد لميزة الهذه 

 بين األصول المالية. هذا ما يدعى عملية اكتشاف السعر."

يصف أهمية  وول ستريت والدولة: دراسة حول االتجاهات المالية األخيرةتشارلز كونانت في 

 اكتشاف السعر كما يلي:

افترض للحظة أن بورصات العالم كانت مغلقة، أنه لن يكون من الممكن بعد اآلن أن نعلم أن السكك 

فيما إذا  ---الحديدية تقوم بدفع أرباح، كم تبلغ قيمة أسهمها، كيف كانت المشاريع الصناعية تعمل، 

كانت ممتلئة بالبضائع الفائضة أو كان لديها طلبات مقبلة. افترض أن المعلومات المقدمة من قبل 

أسعار العموم عن األسهم ونتاج التبادالت تم مسحها من سجل المعرفة البشرية. كيف يمكن 

د كيف يجب أن لإلنسان العادي، أو كيف يمكن إلنسان لديه ذكاء وبصيرة بيربونت مورغان أن يحد

يستثمر رأس المال الجديد؟ لن يكون لديه أي دليل فيما عدا الحقائق األكثر عزلة المجموعة هنا أو 
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هناك بعناء وكلفة عالية. سينتج تضليل أكبر لرأس المال والطاقة مقارنة بما كان ممكناً منذ منظمة 

مالي آخر ماليين الدوالرات في اآلليات االقتصادية الحديثة. ربما ينفق السيد مورغان أو أي رأس

بناء سكك حديدية جديدة أو مغازل قطن عندما لم يكن هناك ضرورة لها، في حين أن مئات من 

 الصناعات األخرى المفيدة للشعب كانت راكدة لنقص في رأس المال.

 

 محاضرة الضيف لديفيد سوينسن. .9

توقيت السوق وقرار اختيار الورقة  أكد ديفيد سوينسن على قرار توزيع األصول بالمقارنة مع قرار

 المالية.

رة بشكل أقل كان قادراً على إنتاج العوائد العالية التي حققها في محفظة ييل بأصناف أصول مسع  

كفاءة. قام بمقارنة األداء بين الربع األعلى لمدراء االستثمار المؤسسي والربع األدنى، من أجل فئات 

لفرق عبر األرباع كان ضئيالً في السندات، وصغيراً في األسهم استثمار متنوعة )أصناف أصول(. ا

الخاصة والعائد المطلق. لقد حقق هذه العوائد عبر  لألسهمالعامة. الفروق كانت كبيرة أكثر بالنسبة 

 أصناف األصول األخرى تلك.

 

لغاري  2117صفعة على الوجه من اليد الخفية: الصناعة المصرفية وذعر  قراءة مختارة .4

 رتون، خالصة.غو

خالصة "صفعة على الوجه من اليد الخفية: الصناعة المصرفية وذعر الكتب غري غورتون 

7112:" 

 الخالصة

وهو سريع  –"نظام الظل المصرفي"، في قلب أزمة الديون الحالية، في الواقع، نظام مصرفي حقيقي 

هي ذعر مصرفي.  7112التأثر تجاه الذعر المصرفي. في الحقيقة، األحداث التي بدأت في آب 

الذعر المصرفي هو حدث نظامي ألن النظام المصرفي ال يستطيع اإليفاء بالتزاماته وهو مفلس. على 

عكس الذعر التاريخي في القرنين التاسع عشر وبداية العشرين، الذعر المصرفي الحالي هو ذعر 

رفهم وطالبوا بأموالهم نقداً إجمالي، وليس بالتجزئة. في األحداث السابقة، هرع المودعون إلى مصا

بعدم قدرته على تلبية هذه المطالب، أصبح النظام المصرفي مفلساً. ومقابل حساباتهم المصرفية. 

الذعر الحالي شمل مؤسسات مالية "تعتمد" على مؤسسات مالية أخرى عبر عدم إعادة تجديد البيع 

)"تخفيض القيمة الثابتة لألصل"(،  (repo( أو زيادة هامش الـ )repoوإعادة شراء االتفاقيات )

 الديون ومؤدياً إلى جعل النظام المصرفي مفلساً.ب التمويل مجبراً على خفيض
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مكن ي يةتاريخإلقاء نظرة المشتركة مع األزمة الحالية، و خصائصاألحداث السابقة لها الكثير من ال

لمصرفي. يستطيع النظام الجديد عن إصالح النظام ا اً أن يساعد على فهم الوضع الحالي ويقدم أفكار

 أن يسهل سير نظام الظل المصرفي، جاعالً منه أقل عرضةً للذعر.

 

 حول "تنويع المحفظة ودعم المؤسسات المالية." 4المحاضرة  .5

ف حقيقة التنويع. وضع القول القديم المأثور في االستثمار "ال تضع كل البيض في سلة واحدة" ال يعر  

صحيحاً، بما أن بعض األسهم مترابطة مع بعضها  نال يكوفي محفظتك ربما سهم واحد من كل نوع 

 لخ.إبشكل كبير، البعض له تباين أكبر مع اآلخر، 

 

 .011ص.  وآخرون.فابوزي  .6

"بسبب الغطاء التأميني، المذكور في األسفل، يعامل القسط السنوي كمنتج تأميني وبالنتيجة يحصل 

جه التحديد، الدخل والمكاسب المحققة ليست خاضعة للضريبة على معاملة ضريبة تفضيلية. على و

 إذا لم تسحب من منتج القسط السنوي.

وبالتالي، التنمية الداخلية للعوائد غير خاضعة للضرائب بشكل قسط سنوي، كما أنها أيضاً ليست على 

خاضعة منتجات تأمينية أخرى ذات قيمة نقدية. في وقت السحب، من ناحية أخرى، كل المكاسب 

 للضرائب عند معدالت دخل اعتيادية.

أشكال متنوعة. بمكن أن يكون ي اً سنوي اً على صندوق االستثمار يجعل منه قسط‘ الغطاء التأميني‘

ليصة التأمين السنوية سيستعيد األكثر شيوعاً هو الضمان من قبل شركة التأمين أن حامل بو‘ الغطاء‘

ال يقل عن المبلغ المستثمر في السنوية )ربما يكون هناك أيضاً حد زمني أدنى قبل السحب  ما

 للحصول على هذه الفائدة(."

 

 .269-260ص.  وآخرون.حول "التكنولوجيا واالبتكار في التمويل"؛ فابوزي  9المحاضرة  .7

حداث في ذيول التوزيعات "الذيول الثقيلة" تتبع لتوزيعات االحتمالية. إنها تشير إلى حقيقة أن األ

 متوقع من قبل التوزيع العادي.ال)األحداث المتطرفة( تحدث بتكرار أكثر من، على سبيل المثال، 

تباين لها. إنها تجعل البيانات -الذيول الثقيلة قد تعني أنه ليس هناك تباين محدود إلجراء تحليل متوسط

اك قفزة سابقة في البيانات تكشف الخطر على بما أنه لم يكن هن ربما أدلة غير موثوقة للمستقبل،
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لتعديل نموذج تسعير األصول  اً ، توضح أن هناك طرق767ص.  وآخرون.المحفظة. فابوزي 

 الرأسمالية للذيول الثقيلة.

 

 حول "تنويع المحفظة ودعم المؤسسات المالية." 4المحاضرة  .8

األسهم األخرى، عندها ربما يساعد في تأمين  مع اً قوي اً سالب اً بمعنى ما نعم، ألنه إذا كان للسهم تغاير

باقي المحفظة ضد الخسارة. لكن، بمعنى آخر، كال، بما أنه وفقاً لهذا النموذج كل الناس يملكون نفس 

المحفظة عالية المخاطر، وبالتالي الجميع سيرغبون بالبيع على المكشوف، ولن يستطيعون فعل ذلك، 

 اإليجابي. ألن كل األسهم موجودة في المخزون

 

 .00حول "المخاطر واألزمة المالية"؛ مخطوطة شيلر، الفصل  2المحاضرة  .2

الخطر النظامي هو خطر انهيار النظام المالي بالكامل، بسبب الترابط الذي يجعل كل مؤسسة مالية 

سريعة التأثر إذا هددت إفالسات المؤسسات األخرى ميزانيتها، وبسبب الذعر بين عموم الناس والذي 

 دمر الثقة بالنظام.ي

 المؤسسات:

  في الواليات المتحدة، مجلس رقابة االستقرار المالي وجناحه االستشاري، مكتب األبحاث

 المالية.

 .في أوروبا، الهيئة األوروبية للمخاطر النظامية، ولجنتها التقنية االستشارية 

  من أجل العالم، دول الـG-20.هيئة االستقرار المالي، ولجنة بازل ، 

 

 حول "المخاطر واألزمات االقتصادية." 2المحاضرة  .01

VaR  .تستحوذ على مخاطر خسارة كبيرة في حالة معينةVaR  عند قيمة احتمالية معينةp  هي قيمة

 .pالعتبة مثل أن تتجاوز الخسارة في حالة محفظتك العتبة فقط مع احتمالية 

 عن األزمة في التغاير.في االعتبار بشكل مناسب التغييرات الناتجة  VaRلم يأخذ 
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 .II الجزء

 0السؤال 

 . لذا،0مع احتمالية  $011. إنه يقوم بدفع Aلنعتبر سند إيب الصادق  .أ

 

وال يدفع شيئاً مع احتمالية  5.=1.+4.مع احتمالية  $011. إنه يقوم بدفع Bلنعتبر سند بوني 

 لذا، 35.=4.+1.

 

وال يدفع شيئاً مع احتمالية  5.=1.+4.تمالية مع اح $011. إنه يقوم بدفع Cلنعتبر سند كاليد 

 لذا، 5.=4.+1.

 

 .$1بما أن سند إيب الصادق يقوم بدفع مبلغ ثابت مؤكد، فتباينه يساوي  .ب

 تباين سند بوني يساوي

 

 تباين سند كاليد يساوي

 

 تغاير سند بوني وسند كاليد يساوي .ت

 

=.4. 100. 100+.1. 100. 0+.1. 0. 100+.4. 0. 0-50. 50=1,500. 

 

 .A + .25 .B +.25 .C. 5.التنوع العشوائي للفائدة هو  .ث

 القيمة المتوقعة لهذا المتغير العشوائي هي

 

 الحظ أن .A + .25 .B +.25 .C. 5.من أجل حساب التباين 
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 وبالتاليثابت.  A. 5.بما أن 
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 2السؤال 

 يحقق تباين العائد .أ

 

 وبالتالي Bو  Aقدمة عن األصول والمعلومات الم w=0.9باستخدام 

 

 يحقق w=0.9يتبع ذلك أن انحراف المعياري العائد لـ 

 

 العائد المتوقع يحقق

 

 وبالتالي Bو  Aوالمعلومات المقدمة عن األصول  0.035pE[r=[باستخدام 

 

 بالخالصة، الجدول الكامل يبدو كالتالي

 االنحراف المعياري العائد العائد المتوقع الوزن

W=0.9 5.25% 29.50% 

W=0.5 4.25% 34.16% 

W=0.2 3.50% 45.65% 
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  .ب
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  .ت
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  .ث

 

 

كلما كان االرتباط بين األصلين أقل، كلما كان االنحراف المعياري للعائد الناتج أقل، إذا كان وزن كل  .ج

ى المكشوف من األصلين موجباً. الوزن على كل من األصلين دائماً موجب بافتراض أن البيع عل

 ممنوع.

إذاً، التنويع بين األصلين، بمعنى وضع أوزان موجبة على كل أصل في محفظة أكثر فائدة )بمعنى 

 انحراف معياري عائد أقل( من أجل قيم ارتباط أقل.
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 9السؤال 

باالستفادة من حقيقة أن نسبة شارب لمحفظة التماس هي انحراف خط التماس، باإلمكان حساب نسبة  .أ

 :لمحفظة التماس بالتالي شارب

 

 7)المحفظة  0بما أن لكل المحافظ على خط التماس نسبة شارب متماثلة، يتبع ذلك أن المحفظة  .ب

 :. عندها يتبع ذلك من صيغة نسبة شارب أن1.0أيضاً( لها نسبة شارب 

 

 fr%1=0.01= وبالتالي 

 إذا تم استخدام اإلشارة باإلمكان الحصول على 

 

 fr=%1.75=0.0175 وبالتالي 

  :نسبة شارب لمحفظة التماس تساوي .ت

 

، العائد المتوقع األعظمي الذي بإمكانك الحصول عليه بتحديد %7مع معدل خالي من المخاطر 

انحراف معياري عائد يطابق محفظة على خط التماس الثاني. لذلك، تساوي نسبة شارب لهذه  72%

 :ئد المتوقع األعظمي بالتالي. باإلمكان لذلك الحصول على العا1.7المحفظة 

 

 

 .%2إذاً، العائد المتوقع األعظمي هو 



 األسواق المالية – جامعة ييل

 أسئلة االمتحان حل 

 10االمتحان أسئلة حل  12

 

انحراف  %72عائد متوقع من أجل  %5.2في سياق خط التماس األصلي، باإلمكان تحقيق  .ث

 %2تماماً(. في سياق خط التماس الثاني، باإلمكان فقط تحقيق  7معياري عائد )وهي المحفظة 

 عياري عائد. لذلك، خط التماس األصلي أفضل.انحراف م %72عائد متوقع من أجل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


