
 األسواق المالية – جامعة ييل

 الخياراتأسئلة متعددة 

 06المحاضرة  -05خيارات لأسئلة متعددة ا 1

 

 06المحاضرة  -05خيارات أسئلة متعددة ال

 

 1 .6السؤال 

 ؟ل من المستثمر الفردي والمؤسساتيقام ديفيد سوينسن باستعراضها من أجل كالثالث العائد مصادر  أي

 )أكثر من جواب واحد قد يمكن تطبيقه(

 قرار توزيع األصول.      (أ)

 قرار توقيت السوق (ب)

 قرار اختيار الورقة المالية. (ت)

 .GMية أكبر لفورد وأهمية أقل لـ إعطاء أهم (ث)

 

 2 .6السؤال 

يصف ديفيد سوينسن عوائد استراتيجية االستثمار بصنف األصل آخذاً أي دخل قادم من ذلك الدخل 

. رتب عوائد أصناف األصول التالية من 9002و 5291ومعيداً استثماره في نفس صنف األصل بين 

 لمذكورة في األسهم، والسندات، واألذونات، والتضخم.العائد األصغر إلى األكبر، وفقاً لألرقام ا

 سندات الخزينة.      (أ)

 األسهم الصغيرة. (ب)

 األسهم العادية. (ت)

 أذونات الخزينة. (ث)

 

 3 .6السؤال 

 عن منهج سوينسن في إدارة المحفظة؟ 9002ما هي االنتقادات التي ساقتها مقالة بارونز في نوفمبر 

 )أكثر من جواب واحد يمكن تطبيقه(

 نقص في التنويع.      (أ)

 قرار السماح ألندرو غولدن بترك محفظة ييل وإدارة محفظة برينسيتون. (ب)

 التركيز المفرط على االستثمارات البديلة. (ت)

 االقتصادي.قرار ديفيد سوينسن باالنضمام إلى هيئة الرئيس أوباما االستشارية لالنتعاش  (ث)
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 4 .6السؤال 

أصول متنوعة من أجل تقييم كفاءة السوق ضمن أصناف يراقب ديفيد سوينسن توزيع العوائد ألصناف 

األصول المختلفة هذه. رتب األصناف األربعة التالية وفقاً لدرجة كفاءتها، وفقاً لتحليل ديفيد سوينسن، من 

 األقل كفاءة إلى األكثر كفاءة.

 العقارات.            (أ)

 أسهم رأس مال كبير. (ب)

 .المخاطررأس المال  (ت)

 أسواق السندات. (ث)

 

 5 .6السؤال 

 ما هو السبب الذي أوجزه ديفيد سوينسن عن إهماله لنسبة شارب كمقياس للخطورة؟

     ال تحقق محفظة ييل نتائج كبيرة، عندما تقارن بمحفظة مؤسساتية وفقاً لنسبة شارب             (أ)

 .الخاصة بهما

 ول.إنه ال يعتقد أن نموذج تسعير األصول الرأسمالية هو نموذج استثمار معق (ب)

تشمل نسبة شارب االنحراف المعياري للعوائد، والتي ال يمكن تقييمها بطريقة ذات معنى  (ت)

     ألصناف أصول متنوعة، مثل العقارات، أو األخشاب، أو أصناف أصول غير سائلة           

 أخرى.          

 .إنه ال يهمل نسبة شارب، لكنه مدافع قوي عن فائدتها في قياس أداء االستثمار (ث)
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 األجوبة الصحيحة/الترتيب

 : )أ( و )ب( و )ت(5.  6

 )ب(-4)ت(، -3أ(، )-9)ث(، -5: 9.  6

 : )أ( و )ت(3.  6

 )ث(-4)ب(، -3أ(، )-9)ت(، -5: 4.  6

 : )ت(1.  6

 


