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 10االمتحان التجريبي 

 

 تعليمات:

 وع سبع صفحات متضمنين هذا الغالفيتألف االمتحان من مجم. 

 ين لهذه االمتحان.أهناك جز 

  في الجزءI.أجب عن ثمانية من األسئلة العشرة، خمس دقائق لكل سؤال ، 

 دقيقة. 01هو  Iاإلجمالي للجزء 

  في الجزءII.أجب عن كال السؤالين ، 

 دقيقة. 01هو  IIاإلجمالي للجزء 

  دقيقة سؤال، كل دقيقة سؤال تساوي نقطة واحدة. 01بالنسبة لالمتحان، هناك إجمالي 

  دقيقة إلنجاز االمتحان. 07لديك 

 .ال يسمح باستخدام الكتاب في االمتحان 

 .يسمح لك استخدام آلة حاسبة غير قابلة للبرمجة 
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 Iالجزء 

 

 نقطة إجمالية( 01 –لكل منها  نقاط 5أجب عن ثمانية من األسئلة العشرة )

 ألندرو كارنيغي؟ إلنجيل الثروةما هي النقطة األساسية، بملخص موجز،  .0

، وما الذي كان عليه 0700ما كانت الغاية من قانون مؤسسة تنسيق خدمات الرعاية الصحية عام  .2

 عمله بخطة ييل الصحية؟

لكفوءة ومحفظة التماس من أجل وفقاً لنظرية المحفظة لماركويتز، كيف يعرف حدود المحفظة ا .0

مجموعة معطاة من األصول عالية المخاطر؟ كيف ترتبط محفظة التماس بنظرية صندوق 

 االستثمار؟

 ما هي شركة التأمين على السندات؟ أعط مثالين عن عملها. .0

 كانت النتيجة؟ ذا(، وماCAPMكيف ُجرب نموذج تسعير األصول الرأسمالية ) .7

 ينسن حول توقيت السوق، بالمقارنة مع اختيار صنف األصل، ولماذا؟ما الذي يعتقده ديفيد سو .6

 سّم ثالث عوامل هامة أدت إلى تكامل األسواق المالية حول العالم. .0

 ما هي المسؤولية المحدودة؟ متى تم تثبيتها كمبدأ أساسي، وما كانت النتيجة الهامة لها؟ .8

 ما هي أحجية األسهم الممتازة وكيف يتم برهانها؟ .7

 ي نسبة شارب، ولماذا قد تكون مضللة أحياناً؟ما ه .01
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 IIالجزء 

 

 أجب عن كال السؤالين التاليين

 نقطة للمجموع( 01 –نقطة  21: 2نقاط، السؤال  01: 0)السؤال  

 

 نقاط( 01) 0السؤال 

لكل من ثالثة أشخاص مختلفين مع وعد بأن يقوموا بالتسديد غداً: إيب  $011أقرض بعض طالب ييل 

 لصادق، وبوني، وكاليد.ا

 خالل هذه المسألة افترض أن خصم القيمة الحالية بين اليوم وغداً مهمل.

قرر طالب ييل أن يقلبوا سندات الدين إلى سندات قابلة للتداول. إيب الصادق سيقوم دائماً بتسديد القرض. 

امل، أو الفرار بدون بوني وكاليد أقل مصداقية قليالً، وسيقوم كل منهما إما بتسديد القرض بالك

 دفع أي شيء. احتمال تسديد بوني وكاليد هو كما يلي:

 

 كاليد يفر كاليد يسدد 

 4. 25. بوني تسدد

 15. 2. بوني تفر

 

 

 )نقطتان( ما هي القيمة المتوقعة لسند إيب الصادق، وسند بوني، وسند كاليد؟ .أ

 نقاط( ما هي تباينات سند إيب الصادق، وسند بوني، وسند كاليد؟ 0) .ب

 ما هو تغاير سندات بوني وكاليد؟ )نقطتان( .ت

سند بوني، و  %61من سند إيب الصادق،  %01بقرارك أن تقوم بالتنويع، تقوم بشراء  نقاط( 0) .ث

 سند كاليد. ما هي القيمة المتوقعة وتباين هذه المحفظة؟ 01%
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 نقطة( 21) 2السؤال 

 افترض اثنان من األصول كما يلي:

  العائد المتوقع لألصلA  02واالنحراف المعياري للعائد هو  %6هو%. 

  العائد المتوقع لألصلB  00واالنحراف المعياري للعائد هو  %2هو%. 

 .0.1-هو  Bو  Aاالرتباط بين األصول 

 

ياري للعائد للمحافظ التي تضع يشير الجدول في األسفل إلى العائد المتوقع واالنحراف المع

 .Bعلى األصل  w-1ووزن  Aعلى األصل  wوزن 

 

 االنحراف المعياري للعائد العائد المتوقع الوزن

W=0.8 5.2%  

W=0.5  21.85% 

W=0.1  15.46% 

 

 نقاط( أكمل الجدول أعاله. 0) .أ

أشر . Bو  Aنقاط( ارسم بعناية مخططاً لحدود المحفظة المرتبطة باألصول  0)  .ب

وكذلك للمحافظ الثالث من الجدول أعاله. باإلضافة إلى ذلك،  Bو  Aبوضوح لألصول 

على  Aعلى المكشوف من قبل " Aميز بوضوح المنطقة التي تقابل بيع األصل 

على  Bعلى المكشوف من قبل " Bالمكشوف" والمنطقة التي تقابل بيع األصل 

 المكشوف".

، كم من المال يستثمر في كل من األصلين $71,111)نقطتان( من أجل استثمار يساوي  .ت

 ؟ ما هو االنحراف المعياري العائد لمحفظتك بالدوالر؟w=0.5من أجل 

؟ صف باختصار شديد إجراء إحداث هذا w=-0.5نقاط( كرر الجزء )ت( من أجل  0)  .ث

 .Aالوزن السالب على األصل 

 

 

، وتجاهل %0الخالي من المخاطر هو ، عائده C اً ثالث من اآلن فصاعداً اعتبر أن هناك أصالً 

 بشكل كامل. Bاألصل 
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. أشر Cو  Aارسم بعناية مخططاً لحدود المحفظة المرتبطة باألصول  نقاط( 0) .ج

. باإلضافة إلى ذلك، ميز بوضوح المنطقة التي تقابل بيع Cو  Aبوضوح لألصول 

يع على المكشوف" والمنطقة التي تقابل ب Aعلى المكشوف من قبل " Aاألصل 

 على المكشوف". Cعلى المكشوف من قبل " Cاألصل 

 

، Cعلى األصل  v-1ووزن  Aعلى األصل  vفي محفظة تضع وزن  )نقطتان( .ح

 ؟ %60يكون االنحراف المعياري العائد للمحفظة يساوي  بحيث vأوجد 

 

على  v-1ووزن  Aعلى األصل  vاعتبر مرة أخرى محافظ مع وزن )نقطتان(  .خ

 حيث العائد المتوقع للمحافظ سالب؟ v ، ما هو مجالCاألصل 

 

 

 

 

 

 

 


