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 1السؤال 

 ليكن لدينا األصول الثالثة التالية:

  العائد المتوقع لألصلA  55واالنحراف المعياري للعائد هو  %5هو%. 

  العائد المتوقع لألصلB  25واالنحراف المعياري للعائد هو  %8هو%. 

  األصلC  5هو أصل خالي من المخاطر مع عائد%. 

 .0.3- هو Bو Aن األصول االرتباط بي

، أوجد أوزان %7يكون العائد المتوقع للمحفظة يساوي  بحيث Bو Aبناء محفظة من األصول   (أ)

 االنحراف المعياري للعائد في المحفظة. واحسب Bو Aالمحفظة لألصول 

، أوجد أوزان %2يكون العائد المتوقع للمحفظة يساوي  بحيث Bو Aبناء محفظة من األصول  (ب)

 االنحراف المعياري للعائد في المحفظة. واحسب Bو Aألصول المحفظة ل

، أوجد أوزان %5.5العائد المتوقع للمحفظة يساوي يكون  بحيث Bو Aبناء محفظة من األصول  (ت)

 االنحراف المعياري للعائد في المحفظة. واحسب Bو Aالمحفظة لألصول 

، أوجد أوزان %01ة يساوي العائد المتوقع للمحفظيكون  بحيث Bو Aبناء محفظة من األصول  (ث)

 االنحراف المعياري للعائد في المحفظة. واحسب Bو Aالمحفظة لألصول 
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 2السؤال 

 خذ بعين االعتبار األصلين التاليين:

  العائد المتوقع لألصلA  45واالنحراف المعياري للعائد هو  %4هو%. 

  العائد المتوقع لألصلB  54واالنحراف المعياري للعائد هو  %0.5هو%. 

 .1.0 هو Bو Aاالرتباط بين األصلين 

 Aعلى األصل  wعائد محفظة واضعاً الوزن ئد المتوقع واالنحراف المعياري لاحسب العا (أ)

 .w=-0.5 ،w=0.3 ،w=0.8 ،w=1.3من أجل  Bعلى األصل  w-1والوزن 

 .Bو  Aلديك اآلن ستة نقاط على حدود المحفظة تتضمن األصول 

. علّم المناطق الثالث والتي يكون فيها µ-σ-رسم بيانيفي المحفظة ارسم بعناية مخططاً لحدود  (ب)

w  بشكل إضافي، أشر إلى محفظة التباين األصغري.0، وأكبر من 0و 1سالباً، بين . 

افترض أن الجزء األعلى من حدود المحفظة الذي رسمته للتو يمثل حدود المحفظة الكفوءة لمجموعة ما 

 د من ذلك.من األصول والتي لن تحدد بأبع

 . أشر إلى التماس/محفظة السوق.%0ارسم خط التماس المرتبط بالعائد الخالي من المخاطر  (ت)

. مرة أخرى، أشر إلى %1ارسم خط تماس آخر مع عائد خالي من المخاطر يساوي  (ث)

 التماس/محفظة السوق.

كنت تريد  افترض أنك تريد تخفيض االنحراف المعياري لمستويات معينة من العائد المتوقع. إذا (ج)

( أو ذلك c، فاألفضل أن تستخدم المعدل الخالي من المخاطر في الجزء )%5بناء محفظة مع عائد متوقع 

 (.dالموجود في الجزء )
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 3السؤال 

 انحراف معياري للعائد. %51عائد متوقع و %05ليكن لدينا محفظة سوق بـ 

 خالي من المخاطر للعائد؟، ما هو المعدل ال1.5إذا كانت نسبة شارب لمحفظة السوق هي  (أ)

 ليكن لدينا المحافظ الثالث التالية على خط التماس: (ب)

  عائد متوقع. %3.2لها  0المحفظة 

  عائد متوقع. %8.55لها  5المحفظة 

  عائد متوقع. %07.8لها  2المحفظة 

 أوجد االنحراف المعياري للعائد لكل من المحافظ الثالث.

 )تلميح: استخدم حقيقة أن كل المحافظ تقع على خط التماس.(

في سياق نظرية الصندوق االستثماري، أحدهم غير قادر على تحديد المحفظة التي سيختارها السمسار 

على خط التماس بدقة، طالما أنه ال يعلم بدقة المفاضلة بين العائد المتوقع واالنحراف المعياري للعائد التي 

 سمسار.يواجهها ال

 بشكل دقيق سمسار. هذا سيسمح بإيجاد المحفظة على خط التماسلمفاضلة صريحة لسنحدد فيما يلي، 

 والتي ستكون مثالية لهذا السمسار.

 إذاً، افترض أن المنفعة التي يحصل عليها سمسار من أي محفظة تعطى بـ

u(محفظة)=µ-2σ2 

 عف تباينها.بحيث تكون منفعة المحفظة هي عائدها المتوقع ناقص ض 

 أي من المحافظ الثالث من الجزء )ب( سوف يختار السمسار باستخدام دالة المنفعة أعاله؟ (ت)

في الواقع، جوابك هو المحفظة التي سيختارها السمسار من بين كل المحافظ الممكنة متضمنة األصل 

 الخالي من المخاطر ومحفظة السوق.

 (حانات)هذا الجزء اختياري وغير مرتبط بأي من االمت (ث)

 استنتج رسمياً الشكل األمثل للمحفظة من الجزء )ت(.

على األصل الخالي من المخاطر، من أجل العائد المتوقع وتباين  wالوزن  بداللة)تلميح: تعابير االشتقاق، 

العائد لمحفظة اعتباطية متضمنة األصل الخالي من المخاطر ومحفظة السوق. اعمل على هذه 

 المرتبة شرط) SOC. تحقق من  wنفعة أعاله وقم بالتحسين فيما يتعلق بـالمصطلحات في دالة الم

 ( لتتأكد أنك وجدت الحد األعظمي.(ةالثاني
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 4السؤال 

 خذ بعين االعتبار أسعار نهاية العام التالية لمؤشر سوق افتراضية:

 

 السعر العام

5114 011 

5115 001 

5113 014.5 

5117 013.51 

5118 013.51 

5111 001.85 

5101 018.32 

 

 احسب العائد )السنوي( المتوقع لمؤشر السوق كمتوسط حسابي للعوائد السنوية لمؤشر السوق. (أ)

 واستخدم مؤشر السوق أعاله كمحفظة السوق. %1.75افترض أن المعدل الخالي من المخاطر يساوي 

الذي تساوي  Aلألصل بافتراض وجود نموذج تسعير األصول الرأسمالية، ما هو العائد المتوقع  (ب)

 ؟1.8بيتا خاصته 

 Bمرة أخرى بافتراض وجود نموذج تسعير األصول الرأسمالية، ما هو العائد المتوقع لألصل  (ت)

 ؟2الذي تساوي بيتا خاصته 

والذي يساوي عائده المتوقع  Cوفقاً لنموذج تسعير األصول الرأسمالية، ما هو بيتا ألصل  (ث)

 المخاطر في هذه المسألة(؟)ما يعني المعدل الخالي من  1.75%

 


