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 1 .7السؤال 

 بالنسبة إلى نسبة شارب؟ "غوتسمان، إيبوتسون، شبيغل، وويلش" مقالةما هي النقطة الرئيسية ل

 تمثل نسبة شارب قياس األداء األفضل لتقييم محفظة ييل.      (أ)

 كان أداء استثمار ديفيد سوينسن بفضل الحظ وليس المهارة. (ب)

مثل الرأس والكتفين تنتج نسبة شارب منخفضة بشكل مزيف بحيث يجب التحكم األنماط  (ت)

 بها من أجل قياس أداء االستثمار بموضوعية.

وجدوا االستراتيجية األمثل لشخص يريد خداع المستثمرين وإيجاد نسبة شارب مرتفعة  (ث)

 حول فائدة نسبة شارب لقياس أداء االستثمار. اً بشكل مزيف، ملقياً شكوك

 

 2 .7ال السؤ

 أي من التالي هو توصيف لفرضية األسواق الكفوءة؟

تدمج األسواق بكفاءة كل المعلومات العامة، مما يجعل بناء على ذلك التغلب على السوق        (أ)

 مستحيالً.

 تتفوق البورصة في الواليات المتحدة على كل بورصة أخرى في العالم. (ب)

 ستثمارات أكثر خطورة.أعلى من السندات، ألنها ا اً تكسب األسهم عائد (ت)

 .S&P500يجب أن تشمل هيئة األسواق الكفوءة في مؤشر  (ث)

 

 3 .7السؤال 

 أي من هؤالء األشخاص لم يشارك في التطور الفكري لفرضية األسواق الكفوءة؟

 إيوجين فاما.      (أ)

 نسيم طالب (ب)

 تشارلز كونانت. (ت)

 جورج غيبسون. (ث)
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 4 .7السؤال 

 ما هو نمط الرأس والكتفين؟

 نمط متكرر في عملية النشر األكاديمي.           (أ)

 مرادف لعملية سير عشوائي. (ب)

نمط من التحليل الفني ألسعار األسهم يتنبأ بانكماش حاد في األسعار، والذي من ناحية  (ت)

 أنه فرصة قوية على المدى القريب. ال يثبتأخرى 

تي تفوقت هو النمط الذي يشكل جوهر استراتيجية استثمار البورصة األكثر ربحاً، وال (ث)

 األخيرة. 05ـ باستمرار على أي استراتيجية استثمار أخرى خالل السنوات ال

 

 5 .7السؤال 

إذا كان هناك فرص ربح في البورصة، لكنها تأخذ وقتاً طويالً ليتم إدراكها، أي العمليات العشوائية تعكس 

 هذا السلوك بشكل أكثر قرباً؟

 .سير عشوائي            (أ)

 .5قريب من  ρر من الدرجة األولى، كما عرف في الصف، بـ انحدا AR-1عملية  (ب)

 .0.5يساوي  ρانحدار من الدرجة األولى، كما عرف في الصف، بـ  AR-1عملية  (ت)

 .1قريب من  ρانحدار من الدرجة األولى، كما عرف في الصف، بـ  AR-1عملية  (ث)
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 األجوبة الصحيحة
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