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 1 .0السؤال 

أعد النظر في المثال من الصف حيث يقترض المستثمر عند المعدل الخالي من المخاطر ليستثمر في 

VOC لـ، وأن %5. افترض أن المعدل الخالي من المخاطر هو VOC  00% 00عائد متوقع و% 

عائد متوقع  %5..0مر أن يختار من أجل أن يحقق انحراف معياري عائد. كم من الرفع على مستث

 انحراف معياري عائد؟ %00و

 .1-إلى-0رفع بنسبة  (أ)

 .1-إلى-3رفع بنسبة  (ب)

 .1-إلى-1.5رفع بنسبة  (ت)

 .1-إلى-0.5رفع بنسبة  (ث)

 

 2 .0السؤال 

خذ بعين االعتبار حدود المحفظة الكفوءة التي تنشأ لمجموعة معطاة من األصول عالية المخاطر، 

أن كل المحافظ على هذه الحدود لها بدقة انحراف معياري عائد موجب. عالوة على ذلك، وافترض 

 افترض أن هناك معدل معطى خال من المخاطر. ما هي محفظة التماس؟

 محفظة التماس تساوي تماماً األصل الخالي من المخاطر. (أ)

المعياري محفظة التماس هي المحفظة على حدود المحفظة الكفؤة والتي لها االنحراف  (ب)

 األصغري.

محفظة التماس هي األصل من المجموعة األصلية من األصول عالية المخاطر والتي لها العائد  (ت)

 المتوقع األعلى.

من بين كل الخطوط المستقيمة التي تصل األصل الخالي من المخاطر مع أي محفظة على حدود  (ث)

لمتوقع األعلى من أجل مستوى معطى من المحفظة الكفؤة، الخط الذي يمر عبر محفظة التماس له العائد ا

 االنحراف المعياري.
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 3 .0السؤال 

أكبر تماماً  A. بيتا السهم Bو  Aضمن إطار نموذج تسعير األصول الرأسمالية، خذ بعين االعتبار أسهم 

. عالوة على ذلك، عائد السوق المتوقع يفوق المعدل الخالي من المخاطر. أي من Bمن بيتا السهم 

 ل االثنين له عائد متوقع أعلى؟األصو

 هو نفسه. Bواألصل  Aالعائد المتوقع لكل من األصل  (أ)

 .Aاألصل  (ب)

 .Bاألصل  (ت)

 على هذا السؤال. جابةنحتاج لمزيد من المعلومات لإل (ث)

 

 0 .0السؤال 

خذ بعين االعتبار حدود المحفظة الكفؤة التي تنشأ لمجموعة معطاة من األصول عالية المخاطر، وافترض 

 معطى خالي من المخاطر. كيف تتغير نسبة شارب على طول خط التماس؟ أن هناك معدالً 

 نسبة شارب ال تتغير على طول خط التماس، بل هي ثابتة. (أ)

 أعلى.نسبة شارب تزداد من أجل عوائد متوقعة  (ب)

 نسبة شارب تتناقص من أجل عوائد متوقعة أعلى. (ت)

أجل جزء خط التماس بين األصل الخالي من المخاطر ومحفظة  من 1و 0نسبة شارب هي بين  (ث)

 وراء محفظة التماس. 1التماس، وأكبر تماماً من 

 

 5 .0السؤال 

وتصرفات من  ،1011حتى عام  1001ما هو الحظر الذي تم إدخاله على بورصة أمستردام من عام 

 الحظر؟تعتبر مسؤولة عن هذا 

بتداول الكثير من األسهم في يوم واحد في بورصة أمستردام، مؤدياً لحظر على  "جون ليتنر"قام  (أ)

 سهم في اليوم(. 1000الصفقات كبيرة الحجم )شراء أو بيع أكثر من 

ظر على ، وكان يخطط إلغالق الشركة، مؤدياً لحVOCكل أسهم  "هاري ماركويتز"اشترى  (ب)

 من األسهم( ألي شركة في بورصة أمستردام. %50)˂ملكية األغلبية 
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لى االنخفاض، مما ، مجبراً سعرها عVOCفائدة هائلة على المكشوف في  "إيزاك ال مير"بنى  (ت)

 .1011إلى عام  1001البيع على المكشوف في بورصة أمستردام من عام  أدى إلى حظر

، ألنه حكم بأن 1011حتى عام  1001ستردام من عام حظر البابا أي تداوالت في بورصة أم (ث)

 تداول األسهم ليس من تعاليم المسيحية.
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 األجوبة الصحيحة

 : )ت(1.  0

 : )ث(0.  0

 : )ب(3.  0

 : )أ(0.  0

 : )ت(5.  0

 


