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 10االمتحان 

 

 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 جميع األسئلة الثالثة ، 

 دقيقة. 01هو  IIاإلجمالي للجزء 

  كل دقيقة سؤال تساوي نقطة واحدة.دقيقة سؤال 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  7أجب عن ثمانية من األسئلة العشرة )

لماذا بدا من المعقول من وجهة نظر النظرية المالية أن أسعار األسهم هي تقريباً سير عشوائي؟  .0

)انحدار من الدرجة  AR-1هل تقترح النظرية أن سيراً عشوائياَ هو أكثر احتماالً من عملية 

 األولى(؟ فسر ذلك.

"وظيفة األسهم  0010لز كونانت في مقالته عام ما هي عملية اكتشاف السعر؟ كيف وصف تشار .2

 وإنتاج التداوالت" أهمية اكتشاف السعر؟

هل كان ديفيد سوينسن ضد محاولة تحسين عوائد إدارة االستثمار عبر محاولة اختيار أي من  .0

األسهم أو السندات تدفع أكثر؟ إذا كان األمر كذلك، كيف اّدعى انتاج العوائد العالية التي حققها 

 ي محفظة ييل؟ف

كيف اختلف الذعر المصرفي في القرن التاسع عشر والقرن العشرين عن الذعر في القرن  .0

 الحادي والعشرين، وفقاً لغاري غورتون؟

القول المأثور القديم في االستثمار "ال تضع كل البيض في سلة واحدة" يبدو بسيط للغاية: ال تضع  .7

حفظة التباين المتوسط لماركويتز هي بسيطة كامل محفظتك في سهم واحد. لكن هل نظرية م

في محفظة أحد ما؟ ما  أسهم كل شركةجداً؟ هل تقترح نظرية ماركويتز وضع سهم واحد من 

أنواع الحقائق التي أشارت لها نظرية ماركويتز والتي يجب على الشخص أخذها بعين االعتبار، 

 ولماذا؟

 ري في غالف تأمين" فسر ذلك.غالباً ما يوصف القسط السنوي بـ "صندوق استثما .6

 ما هي "الذيول الثقيلة" وما هي عالقتها النظرية بمدراء المحافظ؟ .0

وفقاً لنظرية التباين المتوسط لماركويتز ونموذج تسعير األصول الرأسمالية، هل من الممكن أن  .8

يرغب الناس العقالنيون في أي وقت أن يضموا مركز مكشوف في سهم له عائد متوقع إيجابي 

 إلى محافظهم؟ فسر ذلك.

ما هي األخطار النظامية؟ بشكل إضافي، سّم بعض الوكاالت الجديدة التي تم إنشاؤها منذ األزمة  .0

 المالية األخيرة، لمنع األضرار الناتجة عن مثل هذه المخاطر.

 ( وكيف خذلتنا خالل األزمة المالية؟VaRما هي القيمة المعرضة للمخاطر ) .01
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 IIالجزء 

 

 نقطة للمجموع( 01 –نقاط لكل منها  01يع األسئلة الثالثة التالية )أجب عن جم

 

 نقاط( 01) 0السؤال 

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

 الصادق، وبوني، وكاليد.

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

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

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

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

 

 كاليد يفر كاليد يسدد 

 1. 4. بوني تسدد

 4. 1. 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

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

سند ¼ سند بوني، و ¼ سند إيب الصادق، ½ وم بشراء نقاط( بقرارك أن تقوم بالتنويع، تق 0) .ث

 كاليد. ما هي القيمة المتوقعة وتباين هذه المحفظة؟
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 نقاط( 01) 2السؤال 

 افترض اثنان من األصول كما يلي:

  العائد المتوقع لألصلA  00واالنحراف المعياري للعائد هو  %7.7هو%. 

  العائد المتوقع لألصلB  77ياري للعائد هو واالنحراف المع %0هو%. 

 .1.2هو  Bو  Aاالرتباط بين األصول 

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

 .Bعلى األصل  w-1ووزن  Aعلى األصل  wوزن 

 

 االنحراف المعياري للعائد العائد المتوقع الوزن

W=0.9 5.25%  

W=0.5 4.25% 34.16% 

 3.50% 45.65% 

 

 )نقطتان( أكمل الجدول أعاله. .أ

 من أجل األجزاء من )أ( إلى )ج(، افترض أن البيع على المكشوف ممنوع.

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

 وكذلك للمحافظ الثالث من الجدول أعاله. Bو  Aلألصول 

. قم برسم مخطط حدود 1تغير إلى  Bو  Aفترض أن االرتباط بين األصول )نقطتان( اآلن، ا .ت

 في نفس الرسم البياني كما في الجزء )ب(. Bو  Aالمحفظة الجديدة المرتبطة باألصول 

ليس عليك إعادة حساب الجدول أعاله من أجل قيمة االرتباط الجديدة. مخطط نظيف لحدود المحفظة 

 الجديدة كاف.

 0.7-يساوي  Bو  Aلجزء )ت( عندما يكون االرتباط بين األصول )نقطتان( كرر ا .ث

نقطة( ماذا يقول لك التحليل في األجزاء من )ب( حتى )ث( حول االتصال بين ارتباط  0) .ج

 والتنويع؟ االثناناألصول 
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 نقاط( 01) 3السؤال 

 افترض المحفظتين التاليتين على خط تماس:

  انحراف معياري للعائد. %07عائد متوقع و  %7.7لها  0المحفظة 

  انحراف معياري للعائد. %27عائد متوقع و  %8.7لها  2المحفظة 

 خالل هذه المسألة، ليس هناك قيود على البيع على المكشوف.

 

 نسبة شارب لمحفظة التماس المرتبطة بخط التماس المعطى. نقاط( احسب 0) .أ

 ( يعطى بـy2x,2( و )y1x,1ين النقاط )(، ميل الخط المستقيم الواصل بx,y)تلميح: في رسم بياني )

)1x-2x()/1y-2(y.) 

 

 )نقطتان( احسب المعدل الخالي من المخاطر الواقع على خط التماس المفترض. .ب

 (1.27)مساعدة: إذا لم تستطع حل الجزء )أ(، استخدم نسبة شارب تساوي 

 

 %2ساوي نقاط( لنفترض أن هناك خط تماس ثان، مقابل لمعدل خالي من المخاطر ي 0) .ت

انحراف معياري عائد. بمعدل خالي من المخاطر  %21عائد متوقع و %6ومحفظة سوق لها 

، ما هو العائد المتوقع األعظمي الذي تستطيع الحصول عليه بافتراض االنحراف %2يساوي 

 ؟%27المعياري العائد 

حراف االعتيادية، افترض أنك تريد تشكيل محفظة بان µ-σ-)نقطتان( بافتراض تفضيالت .ث

. أي من خطي التماس سوف تفّضل، خط التماس األصلي أو خط %52معياري عائد يبلغ 

 التماس الثاني؟


