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 1.17السؤال 

دوالر  170سهم من مؤسسة )اي بي ام( وسعر تداول السهم  100أوروبي لـ  تصور أن هناك خيار شراء  

 من اآلن. ما الذي يمليه عليك هذا الخيار؟ شهرا   18ويحين االستحقاق بعد 

ل بمقار مؤسسة )اي بي ام( في تصايجب عليك اال شهرا   18 ـمن اآلن وحتى تنقضي مدة ال (أ)

 سهم من )اي بي ام(. 100ـ وروبا لمعرفة قيمة الأ

سهم من  100لديك الحق لكن ليس االلتزام بشراء  شهرا   18 ـمن اآلن وحتى تنقضي مدة ال (ب)

 للسهم. دوالرا   170مؤسسة )اي بي ام( بسعر 

سهم من مؤسسة  100لتزام ببيع لديك الحق لكن ليس االشهرا   18 ـمن اآلن وحتى تنقضي مدة ال (ج)

 للسهم. دوالرا   170)اي بي ام( بسعر 

 100من اآلن لديك الحق لكن ليس االلتزام بشراء شهرا   18في موعد االستحقاق الذي يحين بعد  (د)

 دوالرا للسهم. 170سهم من مؤسسة )اي بي ام( بسعر 

 

 2.17السؤال 

 ا؟حدد البروفيسور شيلر هدفين لعقود الخيارات. ما هم

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

 محل عقد الخيار. ما هوعملية اكتشاف سعر في الخيارات  تساهمهدف نظري:  (أ)

 هدف المضاربة: ال تعد الخيارات ذات أي فائدة للمجتمع لكنها أداة محضة للمضاربة والتوقعات. (ب)

الشخص بهذا ار وزيادة اهتمام محل عقد الخيار لمن يملك الخي ما هوهدف سلوكي: رفع قيمة  (ج)

 .يءالش

هدف عقاري: عند شراء منزل بالواليات المتحدة يطالب القانون المشتري بوضع خيار يختص  (د)

 بقيمة المنزل.
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 3.17السؤال 

محل عقد الخيار هو نفسه في  ما هوو أوروبي وخيار بيع أوروبي أيضا   تصور أن هناك خيار شراء  

الستحقاق. ماذا تمثل ثنائية البيع والشراء لسعر الحالتين وللخيارين نفس سعر التداول ونفس مدة ا

 الخيارين؟

 محل الخيار يكون للخيارين نفس السعر قبل وحين االستحقاق. ما هوبغض النظر عن قيمة  (أ)

محل  ما هومن خيار الشراء مساوية لقيمة في موعد االستحقاق تكون قيمة خيار البيع مطروحة  (ب)

 ول.عقد الخيار مطروح منها متوسط سعر التدا

 لما هوللسعر الحالي  قبل موعد االستحقاق يكون سعر الشراء مطروح منه سعر البيع مساويا   (ج)

 منه الحد األدنى لسعر التداول. ا  محل عقد الخيار مطروح

 محل عقد الخيار. لما هويساوي القيمة الحالية  دائما   سعر الخيارين (د)

 

 4.17السؤال 

. افترض دوالرا   45أو  15 إّما وبعد عام من اآلن ستكون قيمته دوالرا   30سعر السهم لشركة ما اليوم هو 

، وأن هناك عقد شراء أوروبي سنويا   %10أن معدل العائد الخالي من المخاطر من اآلن حتى مرور عام 

واستحقاقه بعد عام من اآلن. ما هي قيمة خيار الشراء  دوالرا   34لسهم واحد من أسهم الشركة بسعر 

 اآلن؟

 .دوالرا   11 (أ)

 .دوالرا   6 (ب)

 دوالرات. 5 (ج)

 .دوالرا   0 (د)
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 5.17السؤال 

 ؟500ما هو المقصود بعدم الثبات الضمني لمؤشر ستاندارد وبور 

 .لمستويات األسعار سابقا   استنادا   500عدم الثبات الحقيقي لمؤشر ستاندارد وبور  (أ)

للسوق استنتاج بالنظر للمعطيات الحالية  شولز لتسعير الخيارات فيمكن-باستخدام معادلة بالك (ب)

محل عقد الخيار فيكون  ما هوإلى عدم الثبات الضمني لسعر  قيمة المتغير سيجما الذي يشير

 مقياس مستقبلي لعدم الثبات الضمني. 500ستاندارد وبور

شولز لتسعير الخيارات فيمكن بالنظر للمعطيات الحالية للسوق استنتاج -باستخدام معادلة بالك (ج)

محل عقد الخيار ويعتمد  ما هولسعر  ي يشير إلى عدم الثبات الضمنيقيمة المتغير سيجما الذ

 على النظر للخلف في قياس عدم الثبات الضمني. 500ستاندارد وبور

اف تي اس اي  ـيمكن استنتاجه من معدالت ال 500معنى ذلك أن عدم ثبات مؤشر ستاندارد وبور (د)

 .نيابألمابفرنسا والداكس  40بالمملكة المتحدة والكاك  100
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 اإلجابات الصحيحة

 : )د(1.17

 : )أ( و)ج(2.17

 : )ب( و)ج(3.17

 : )ب(4.17

 : )ب(5.17

 

 

 

 


