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 10 المحاضرة-10 الواجب المنزلي

0السؤال   

مليون تذكرة. 0يبيع اليانصيب   

 010111تذكرة تربح جوائز المركز األول  011مليون دوالر، و0أحد هذه التذاكر تربح الجائزة الكبرى 

دوالر. 0تذكرة تربح جوائز  010111دوالر، و  

 ما هي القيمة المتوقعة للربح من تذكرة يانصيب واحدة.  (أ)

 هو تباين الربح من تذكرة يانصيب واحدة.ما  (ب)

 0دوالر، هل عليك شراء واحدة؟ لماذا؟ ماذا إذا كانت الكلفة  4إذا كانت كلفة تذكرة اليانصيب  (ت)

 دوالر؟
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 0السؤال 

 دوالر في عشر سنوات. 011، كل واحد يعد بدفع تثالثة سندالنعتبر أن هناك 

 خزينة أمريكي( يقوم دائماً بالدفع.السند األول هو سند أمريكي )فكر به كسند 

دوالر، أو قد تعيد  011السندان اآلخران هما سندات والية لنيويورك وكاليفورنيا، والتي قد تدفع كامل الـ 

دوالر فقط بعد اإلفالس. االحتماالت  21دوالر فقط، أو قد تقصر بالدفع وتدفع  01المفاوضة وتدفع 

 المقابلة لحدوث هذه الحاالت هي:

 $21كاليفورنيا تدفع  $01كاليفورنيا تدفع  $011اليفورنيا تدفع ك 

 05. 15. 3. $011نيويورك تدفع 

 1. 1. 1. $80نيويورك تدفع 

 1. 05. 05. $20نيويورك تدفع 

 

 سنوات؟ 01ما هي الدفعة المتوقعة لكل من السندات الثالث في  (أ)

 سنوات لكل من السندات الثالث؟ 01ما هو تباين الدفعات في  (ب)

 سنوات لكل من السندات الثالث؟ 01ما هو االنحراف المعياري للدفعات في  (ت)

 سنوات لسند نيويورك وسند كاليفورنيا؟ 01ما هو تغاير الدفعات في  (ث)

 سنوات لسند نيويورك وسند كاليفورنيا؟ 01ما هو ارتباط الدفعات في  (ج)

من سند الواليات المتحدة،  3\0سنوات لمحفظة تتكون من  01ع وتباين الدفعات في ما هو توق (ح)

 من سند كاليفورنيا؟ 3\0من سند نيويورك، و 3\0و
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 3السؤال 

 لنعتبر أن هناك اثنان من األصول كما يلي:

  العائد المتوقع لألصلA  20، واالنحراف المعياري العائد هو %10هو%. 

 ل العائد المتوقع لألصB  15، واالنحراف المعياري العائد هو %5هو%. 

 .1.0 هو Bو Aاالرتباط بين األصول 

 Aعلى األصل  wالوزن  تضع حافظلم  الجدول أدناه يشير إلى العائد المتوقع واالنحراف المعياري العائد 

 .Bعلى األصل  w-1والوزن 

 االنحراف المعياري العائد العائد المتوقع الوزن

W=0.75   

W=0.50   

W=0.25   

 

 أكمل الجدول أعاله. (أ)

 وأعد حساب الجدول أعاله. 0.5-، اعتبر ارتباطاً Bو Aبين األصول  1.0عوضاً عن االرتباط  (ب)

 
 

 

 

 

 

 

 


