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 1.15السؤال 

 ،1991شيلر باالشتراك مع كاتب روسي بعمل مسح في الواليات المتحدة وروسيا عام  البروفسيرقام 

وكان الهدف منه هو اإلجابة عن السؤال: "يقوم تجار الحبوب في البلدان الرأسمالية بتخزين المحصول 

الحصول على أسعار أفضل. هل تعتقد أن انتظار الحصول على سعر أفضل  دون بيعه في انتظار مؤقتا  

األخرى؟ أم أنه سيؤدي إلى ندرة  ومنتجات الحبوبيساهم في تفاقم مشكلة النقص في الطحين والخبز 

 حدوث نقص من هذا النوع؟" ماذا كانت نتيجة هذا المسح؟

 .النقص سيكون أكثر تواترا   القليل من الناس في الواليات المتحدة وروسيا اعتقدوا أن (أ)

بينما أدرك الجمهور في  اعتقد قسم كبير من الناس في روسيا أن النقص سيكون أكثر حدوثا   (ب)

 الواليات المتحدة أن مميزات عقود السوق اآلجلة والمستقبلية ستسهم في تقليل فرص حدوث ذلك.

بينما أدرك  ثر حدوثا  اعتقد قسم كبير من الناس في الواليات المتحدة أن النقص سيكون أك (ج)

الجمهور في روسيا أن مميزات عقود السوق اآلجلة والمستقبلية ستسهم في تقليل فرص حدوث 

 ذلك. 

. وبالمقارنة بين البلدين توقع قسم كبير من الناس في البلدين أن حدوث النقص سيكون أكثر تواترا   (د)

 أقل من الروس كان يعتقد ذلك. نجد أن عددا  

 

 2.15السؤال 

 ؟االستحقاقأسعار العقود اآلجلة ترتفع بمرور الوقت حتى حين  إذا كانتطلق على نمط األسعار ا ي  ماذ

 ارتفاع السعر الفوري عن المستقبلي (أ)

 قيمة عادلة (ب)

 ارتفاع السعر المستقبلي عن الفوري (ج)

للعقود اآلجلة تواريخ استحقاق محددة ومن المستحيل رسم منحنى لألسعار المتوقعة حتى موعد  (د)

 حقاق.االست
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 3.15السؤال 

بالنظر لمعادلة القيمة العادلة لعقد آجل لسلعة ما وبالربط بين قيمة العقد اآلجل ومعدل الفائدة الخالي من 

المخاطر وتكلفة التخزين النموذجي نجد أن معادلة القيمة العادلة تتضمن ارتفاع أسعار العقود اآلجلة 

بالضرورة أن زيادة سعر التسليم الفوري يعد فرصة  بمرور الوقت حتى موعد االستحقاق. هل يعني ذلك

 يجب استغاللها للتربح؟

في الحقيقة إن معادلة القيمة العادلة المذكورة تعبر عن نمط زيادة سعر التسليم الفوري وليس نمط  (أ)

 زيادة سعر التسليم اآلجل.

ال، فالسلعة المذكورة ال بد من تسليمها بشكل مناسب مما قد يسبب نمط زيادة سعر التسليم  (ب)

 الفوري.

 ما تمثل فرصة للتربح يجب استغاللها. نعم. زيادة سعر التسليم الفوري دائما   (ج)

 معادلة القيمة العادلة المذكورة ال تنطبق على عقود السلع اآلجلة. (د)

 

 4.15السؤال 

 اآلن؟ ىحت 1870ما هي العبارة التي تنطبق على أسواق النفط منذ  ،لتاليةمن بين العبارات ا

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

 منذ األربعينات وحتى الستينات عملت لجنة السكك الحديدية بتكساس على تثبيت أسعار النفط. (أ)

يات بسبب حصار فرضته البالد المنتجة للنفط خارج الوال 1974-1973حدثت أول أزمة نفطية  (ب)

 المتحدة.

 بالثورة اإليرانية التي أطاحت بالشاه. 1980-1979ارتبطت األزمة النفطية الثانية  (ج)

في إنعاش  -في أوقات حدوثه-إن ارتفاع أسعار النفط الذي تم الحديث عنه في قاعة الدرس أسهم  (د)

 االقتصاد األمريكي.
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 5.15السؤال 

 . كيف ستتم تسوية هذه العقود عند االستحقاق؟500 تصور وجود عقود آجلة تستند إلى مؤشر إس اند بي

س اند إسند المذكورة في مؤشر  500ـ يجب أن يضمن الجانب المدين في العقود اآلجلة تسليم ال (أ)

 بأرقامها المحددة على النمط الذي ورد في المؤشر بالضبط. 500بي 

لى نمط مؤشر اس اند بي تمويلية مجدولة ع يجب أن يسلم الجانب المدين في العقد اآلجل حصصا   (ب)

500. 

تمويلية مجدولة على نمط مؤشر اس اند بي  يجب أن يسلم الجانب الدائن في العقد اآلجل حصصا   (ج)

500. 

اآلجلة مستقرة من الناحية المالية لكن الطرف الذي يحصل على المال  500عقود اس اند بي  (د)

  الحالي.للفرق بين السعر المحدد في العقد اآلجل والسعر  يختلف تبعا  
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 اإلجابات الصحيحة

 : )د(1.15

 : )ج(2.15

 : )ب(3.15

 : )أ(، )ب( و)ج(4.15

 : )د(5.15

 


