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 10االمتحان التجريبي حل 

 

 .I الجزء

 

 عن "مقدمة وماذا سيقدم هذا المساق لك وألهدافك". 0المحاضرة  .0

 ألندرو كارنيجي. إنجيل الثروة ومقاالت مناسبة أخرىقراءة مخصصة 

نجاح الناس في التجارة أظهر موهبة في األعمال، وهم ملزمون أخالقياً باستخدام هذه الموهبة في 

ريقة منتجة. يجب أال يعيشوا بشكل متفاخر، يجب أن يتقاعدوا عن العمل وهم بكامل وهب ثروتهم بط

 قدراتهم العقلية، بحيث تؤكد هذه المواهب أن الثروة توزع بشكل مناسب.

 

 عن "التأمين، المؤسسة األولى إلدارة المخاطر، فرصها ونقاط ضعفها." 5المحاضرة  .2

( شجع األعمال على أن تقدم مؤسسة HMO)قانون قانون مؤسسة تنسيق خدمات الرعاية الصحية 

تنسيق خدمات الرعاية الصحية والتي تقوم بتحفيز األطباء على العناية بمصالح المرضى، ومن 

ضمنها الطب الوقائي، عوضاً عن محاولة تبرير اإلجراءات من أجل الحصول على دخل خاص 

 بهم.

 

 الية."عن "تنويع المحفظة ودعم المؤسسات الم 4المحاضرة  .3

من أجل مجموعة معطاة من األصول عالية المخاطر، تمثل حدود المحفظة الكفوءة مجموعة خاصة 

من المحافظ من الممكن أن تتشكل من المجموعة المعطاة من األصول عالية المخاطر. أي أن كل 

 محفظة على حدود المحفظة الكفوءة لها انحراف معياري أصغري من أجل مستوى معطى من العائد

 المتوقع.

محفظة التماس هي محفظة خاصة على حدود المحفظة الكفوءة. تنشأ من بناء المحافظ التي تحتوي 

على طول حدود المحفظة الكفوءة ومن األصل الخالي من المخاطر. من بين كل المحافظ  اً محافظ

اطر، التي ممكن أن تتشكل من أي محفظة على حدود المحفظة الكفوءة واألصل الخالي من المخ

المحافظ التي تتألف من محفظة تماس وأصل خالي من المخاطر لها العائد المتوقع األعلى من أجل 

 من االنحراف المعياري العائد. معطىً  مستوىً 



 األسواق المالية – جامعة ييل

 أسئلة االمتحان التجريبيحل 

 10االمتحان التجريبي أسئلة حل  2

 

االعتيادية سوف يختار دائماً محفظة على الخط الذي يربط  µ-σلذلك فمستثمر لديه تفضيالت 

 µ-σهذا يعني أن كل مستثمر لديه تفضيالت األصل الخالي من المخاطر ومحفظة التماس. 

مستثمرون مختلفون قد  محفظة التماس.و االعتيادية سوف يملك األصل عالي المخاطر نفسه

على محفظة التماس، لكن لن يختار أي مستثمر أبداً محفظة أخرى عالية  اً مختلف اً يختارون وزن

محفظته المختارة المثالية. هذا جوهر  المخاطر على طول حدود المحفظة الكفوءة لجعلها جزءاً من

نظرية الصناديق االستثمارية، بما أن محفظة التماس هي المحفظة الوحيدة التي يجب توفيرها 

 للمستثمرين، مثال: عبر صندوق استثماري.

 

 .010ص.  وآخرون.فابوزي  .4

ما يتخلف مؤمن منون األحاديون يضمنون الدفع في الوقت المناسب ألصل السند والفائدة عند"المؤ  

سندات عن السداد. يسمى المؤمنون األحاديون "أحاديون" ألنهم يقدمون خدماتهم التأمينية لصناعة 

 واحدة فقط، السوق المالية."

 )عوضاً عن "مؤمن سندات"، يقصد فابوزي وآخرون. أن يشير إلى "مصدر سندات"(

 أمينها:أمثلة عن األوراق المالية التي يقوم المؤمنون األحاديون بت

 ،السندات البلدية 

 ،التزامات بضمان سداد دين 

 ،التزامات بقروض مضمونة 

 .سند دين بضمان أصول 

 

 .252-255فابوزي وآخرون.، ص  .5

تجريب نموذج تسعير األصول الرأسمالية مدفوع من النتائج النظرية أنه، على مدى الفترة الزمنية 

 المحللة،

 ر المتوسط على السوق وعائد عالوة المخاطر هناك عالقة خطية بين عائد عالوة المخاط

 ، βالمتوسط على سهم أو محفظة وميله هو 

 .العالقة الخطية يجب أن تمر عبر المنشأ 
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، بيتا هي مقياس نسبي كامل CAPMعالوة على ذلك، وفقاً لنموذج تسعير األصول الرأسمالية 

يتم طرحها، أكثرها شيوعاً  سهم. بناًء على ذلك، مقاييس خطورة بديلة متنوعة قداأللمخاطر 

 ."ما االنحراف المعياري للعائد، ال يجب أن تكون مساهمة كبيرة لتفسير عائد سهم

 "النتائج الرئيسية لالختبارات التجريبية التي أجريت ملخصة كما يلي:

  أظهر الدليل عالقة إيجابية هامة بين العوائد المدركة والمخاطر النظامية كما قيست من قبل

عادةً ما تكون عالوة مخاطر السوق المتوسطة المقدرة أقل من المتنبأة من قبل  بيتا.

CAPM.على أية حال ، 

  يبدو أن العالقة بين المخاطر والعائد خطية. ال تقدم الدراسات أي دليل عن انحناء هام في

 عالقة المخاطر/العائد.

 وغير النظامية ال تثمر عن  االختبارات التي تحاول التمييز بين تأثيرات المخاطر النظامية

نتائج حاسمة. يبدو أن كال النوعين من المخاطر متعلق بشكل إيجابي بعوائد الورقة المالية، 

لكن هناك دعم كبير لالفتراض أن العالقة بين العائد والمخاطر غير النظامية هي على األقل 

الطبيعة  أن تكون نبشكل جزئي انعكاس لمشاكل إحصائية أكثر مأنها أي  –زائفة جزئياً 

 الحقيقية لألسواق المالية."

 

 محاضرة الضيف لديفيد سوينسن .2

تختلف محافظ وقف الكلية في النتائج بشكل رئيسي من ناحية توزيع صنف األصل، وليس في 

 محاوالتها في تحركات التوقيت دخوالً وخروجاً من البورصة.

 

 .7فابوزي وآخرون.، ص.  .7

 "العوامل التي أدت إلى تكامل األسواق المالية هي

  نزع القيود أو تحرير األسواق المالية ونشاطات المشاركين في السوق في مراكز مالية

 رئيسية في العالم.

 .التقدم التكنولوجي في مراقبة أسواق العالم، وتنفيذ األوامر، وتحليل الفرص المالية 

 المالية." ازدياد التنظيم المؤسسي في األسواق 
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 حول "التكنولوجيا واالبتكار في التمويل" 3المحاضرة  .8

على الدفع عند إخفاقات الشركة )بعد خسارة استثمارهم  )حاملي األسهم( ال يمكن إجبار المساهمين

، إنه يجعل االستثمار أشبه باليانصيب والتسلية 0100األولي(. قُّدم كقانون والية نيويورك لعام 

 بي المخاطر ويتيح التنويع.للمستثمرين متجن

 

 حول "تنويع المحفظة ودعم المؤسسات المالية." 4المحاضرة  .9

العوائد المتوسطة على األسهم عالية جداً بالنسبة لالستثمارات األخرى بحيث يدعو للتعجب لماذا 

 يستثمر أي شخص في أي شيء آخر. إيبوتسون وسيغل أيضاً أثبتوا ذلك ببيانات تاريخية طويلة.

 

 عن "األسواق الكفوءة" 7حاضرة الضيف لديفيد سوينسن، المحاضرة م .01

، قيمتها مقدرة فقط قال سوينسن قد يكون ذلك مضلالً، ألن المحافظ المؤسساتية تحتوي أصوالً 

بحيث يكون االنحراف المعياري منخفض بشكل مزيف. كذلك، فإن مدراء االستثمار بإمكانهم 

 سمان وآخرون.، عبر بيع أو شراء مخاطر الذيل.التالعب بنسبة شارب، كما أظهر غيت
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 .IIالجزء 

 

 0السؤال 

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

 

وال يدفع شيئاً مع احتمالية  65.=4.+25.مع احتمالية  $011. إنه يقوم بدفع Bلنعتبر سند بوني 

 لذا، 35.=15.+2.

 

وال يدفع شيئاً مع احتمالية  45.=2.+25.مع احتمالية  $011إنه يقوم بدفع  .Cلنعتبر سند كاليد 

 لذا، 55.=15.+4.

 

 .$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

 

=.25. 100. 100+.4. 100. 0+.2. 0. 100+.25. 0. 0-65. 45=-425. 

 .3A + .6B + .1C.التباين العشوائي للفائدة هو  .ث

 القيمة المتوقعة لهذا المتغير العشوائي هي

E[.3⋅A+.6⋅B+.1⋅C]=.3E[A]+.6E[B]+.1E[C]= 

.3⋅100+.6⋅65+.1⋅45=73.5.  

 الحظ أن 3A + .6B + .1C.من أجل حساب التباين لـ 
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Var(.3⋅A+.6⋅B+.1⋅C)=Var(.6⋅B+.1⋅C), 

 ثابت. يتبع ذلك A 3.بما أن 

 

 

 

 2السؤال 

 يحقق تباين العائد .أ

 

 يتبع هذا Bو  Aوالمعلومات المقدمة عن األصول  w=0.8باستخدام 

 

 يحقق w=0.9يتبع ذلك أن انحراف المعياري العائد لـ 

 

 العائد المتوقع يحقق

]. Br[E⋅)w]+(1−Ar[E⋅w]=Br⋅)w+(1−Ar⋅w[E]=Pr[E 

 يتبع هذا Bو  Aوالمعلومات المقدمة عن األصول  w=0.5استخدام ب

0.02=0.04=4%. ⋅0.06+0.5⋅]=0.5Br⋅)w+(1−Ar⋅w[E]=Pr[E 

 يتبع هذا Bو  Aوالمعلومات المقدمة عن األصول  w=0.1من ناحية أخرى ، باستخدام 

0.02=0.024=2.4%.⋅0.06+0.9⋅]=0.1Br⋅)w+(1−Ar⋅w[E]=Pr[E 
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 لكامل يبدو كالتاليبالخالصة، الجدول ا

 االنحراف المعياري العائد العائد المتوقع الوزن

W=0.8 5.2% 33.44% 

W=0.5 4.0% 21.85% 

W=0.1 2.4% 15.46% 

 

  .ب

 

 

 هو Aاالستثمار في األصل  .ت

w⋅$50,000=0.5⋅$50,000=$25,000. 

 

 هو Bاالستثمار في األصل 

(1−w)⋅$50,000=0.5⋅$50,000=$25,000. 
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 عياري العائد بـ $ لهذه المحفظة يعطى بـاالنحراف الم

$50,000⋅21.85%=$10,925. 

 

 هو Aاالستثمار في األصل  .ث

w⋅$50,000=(-0.5)⋅$50,000=-$25,000. 

 

 هو Bاالستثمار في األصل 

(1−w)⋅$50,000=1.5⋅$50,000=$75,000. 

 

. ومن ثم، وبيع هذا الوضع فوراً  Aمن األصل  25,000$يبلغ وضع المحفظة هذا باقتراض قيمة 

 الموجودة أصالً. 50,000$باإلضافة إلى الـ  Bتستخدم المبالغ من هذا البيع في االستثمار في األصل 

 هو Bعلى األصل  w=1.5ووزن  Aعلى األصل  w=-0.5تباين محفظة بوزن 

 

 االنحراف المعياري العائد الناتج هو

 

 

 هو $يتبع ذلك أن االنحراف المعياري بالـ 

$50,000⋅34.61%=$17,305. 
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  .ج

 

 

 يحقق Cعلى األصل  v-1ووزن  Aعلى األصل  vاالنحراف المعياري لمحفظة تضع وزن  .ح

).Ar(Std⋅v)=Cr⋅)v+(1−Ar⋅v(Std 

 

 المطلوب يحقق vلذلك، وزن المحفظة 

=1.5.v⇔0.42⋅v0.63=⇔)Ar(Std⋅v0.63= 

 

 يحقق C على األصل v-1والوزن  Aعلى األصل  vالعائد المتوقع للمحافظ بالوزن  .خ

0.03=⋅)v0.06+(1−⋅v=Cr⋅)v]+(1−Ar[E⋅v]=Cr⋅)v+(1−Ar⋅v[E 

0.03+0.03⋅v.  

 

 لذلك، مجال أوزان المحفظة حيث يكون العائد المتوقع سالب يعطى بـ

0.03+0.03⋅v<0⇔v<−.1. 


