
 األسواق المالية – جامعة ييل

 الواجبات المنزلية

 08المحاضرة  – 03 الواجب المنزلي 1

 

 08المحاضرة  -03 الواجب المنزليحل 

 

 1سؤال ال

 المعادلة الخاصة بسند القسيمة هي

 

 

 مع الرموز التالية

 Pسعر عقد سند القسيمة اليوم : 

 Cقسط القسيمة في كل فترة : 

 γ عائد يشير لفترة واحدة : 

 M االستحقاق: قيمة 

 n.عدد الفترات : 
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 .n=25سنة. وهي،  ىالفترة تشير إل (أ)

 M=10,000$على أن  تنص المسألة

 

، $10,000من  %7يساوي  C، وقسط القسيمة γ=5%=0.05حيث أن الفترة تشير إلى سنة، 

 .$700وهو 

 

 يترتب على ذلك أن سعر السند يحدد عن طريق

 

 

 .n=25الفترة مازالت تشير إلى سنة. وهي،  (ب)

 

 M=10,000$تنص المسألة على أن 

 

، $10,000من  %7مجدداً يساوي  Cوقسط القسيمة  ،γ=8%=0.08بما أن الفترة تشير إلى سنة، 

 .$700وهو 

 

 يترتب على ذلك أن سعر السند يحدد عن طريق
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 .n=50أشهر. يترتب على ذلك أن  6اآلن، الفترة تشير إلى  (ج)

 

 M=10,000$مثل ما سبق، 

 

 عقد السند من الجزء )أ(: االعتبارأوالً، باألخذ في 

 

 .γ=0.5*5%=2.5%=0.025د المتصل يساوي ألن الفترة تساوي نصف سنة، العائ

 .C=0.5*7%*10,000$=350$بشكل مماثل، قسط القسيمة يسدد 

 

 إذاً، سعر عقد السند في الجزء )أ( مع أقساط قسيمة نصف سنوية يساوي

 

 

عندما تكون أقساط القسيمة لعقد السند في الجزء )ب( نصف سنوية، يمكن الحصول على العائد 

. تظل أقساط القسيمة في γ=0.5*8%=4%=0.04المتصل على النحو 

C=0.5*7%*10,000$=350$. 

 

 إذاً، سعر عقد السند في الجزء )أ( مع أقساط قسيمة نصف سنوية يساوي
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 المعادلة الخاصة بالسند بقسيمة صفرية هي (د)

 

 

 مع الرموز التالية

 Pسعر عقد سند القسيمة اليوم : 

 γ عائد يشير لفترة واحدة : 

 M تحقاقاالس: قيمة 

 n.عدد الفترات : 

 

كما في الجزء )أ(، الفترة الزمنية المتصلة هي سنة واحدة. بمراعاة أن عقد القسيمة الصفرية له نفس 

 نفس العائد ونفس السعر مثل سند القسيمة، يترتب على ذلك أنو االستحقاق
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 2سؤال ال

 المعادلة الخاصة بالسند الدائم هي (أ)

 

 مع الرموز التالية

 Pسند الدائم اليوم: سعر ال 

 xقسط السند الدائم للفترة : 

 γعائد يشير لفترة واحدة : 

 

 ، مما يعني أنγ=3.5%=0.035و  x=50$حيث أن الفترة تشير إلى سنة واحدة، 

 

 

وأن  x=25$في هذا الجزء، تشير الفترة إلى ستة أشهر. يترتب على ذلك أن  (ب)

γ=0.5*3.5%=1.75%=0.0175آلن هو. لذا، سعر السند الدائم ا 

 

 

 وهي نتيجة مماثلة للنتيجة في الجزء )أ(.
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 الدفعات السنوية هيب المعادلة الخاصة  (ج)

 

 

 مع الرموز التالية

 Pسعر الدفعات السنوية اليوم : 

 xقسط الدفعات السنوية للفترة : 

 γعائد يشير لفترة واحدة : 

 n.عدد الفترات : 

 

، لذلك نحصل γ=3.5%=0.035و  x =50$. لذا، n=30حيث أن الفترة تشير إلى سنة واحدة، 

 على

 

 

. يترتب على ذلك أن n=2*30=60مما يعني أن في هذا الجزء، تشير الفترة إلى ستة أشهر،  (د)

x=25$  وأنγ=0.5*3.5%=1.75%=0.0175الدفعات السنوية اآلن هو . لذا، سعر 
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 3سؤال ال

 المعادلة الخاصة بسند القسيمة هي

 

 مع الرموز التالية

 Pقد سند القسيمة اليوم: سعر ع 

 Cقسط القسيمة في كل فترة : 

 γ عائد يشير لفترة واحدة : 

 M االستحقاق: قيمة 

 n.عدد الفترات : 

 

 .M=500$كما هو موضح في المسألة، 

 

 .$10=$500*%4*0.5الفترة دائماً تشير إلى ستة أشهر. لذا، قسط القسيمة في كل فترة يساوي 
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 .n=2*10=20في هذا الجزء،  (أ)

 

 

، %4أن سعر سند القسيمة أعلى من القيمة األساسية، عائد السند ال يمكن أن يكون أعلى من حيث 

 .%4.5وهو سعر القسيمة. لذا، العائد ال يمكن أن يساوي 

 

، فيكفي التحقق من أحدي قيمتي العائد، %3.5أو  %2من أجل التحقق مما إذا كان العائد يساوي 

 ئد هو اإلجابة الصحيحة.حيث تنص المسألة أن أحدي قيمتي العا

 

 ، نحصل علىγ=0.5*3.5%=1.75%=0.0175بتطبيق معادلة السعر مع 

 

 هو العائد الصحيح تقريباً. %3.5لذا، 

 

 ، سنحصل علىγ=0.5*2%=1%=0.01إذا تم تطبيق معادلة السعر مع 

 

 ليس العائد الصحيح. %2وهذا يوضح أن 
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 .n=2*5=10في هذا الجزء،  (ب)

 

، %4قسيمة أعلى من القيمة األساسية، عائد السند ال يمكن أن يكون أعلى من حيث أن سعر سند ال

 .%5وهو سعر القسيمة. لذا، العائد ال يمكن أن يساوي 

 

قيمتي العائد،  إحدى، فيكفي التحقق من %3أو  %1.5من أجل التحقق مما إذا كان العائد يساوي 

 لصحيحة.حيث تنص المسألة أن إحدى قيمتي العائد هو اإلجابة ا

 

 ، نحصل علىγ=0.5*1.5%=0.75%=0.0075بتطبيق معادلة السعر مع 

 

 هو العائد الصحيح. %1.5لذا، 

 

 

 ، سنحصل علىγ=0.5*3%=1.5%=0.015إذا تم تطبيق معادلة السعر مع 

 

 ليس العائد الصحيح. %3وهذا يوضح أن 
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 .n=2*15=30في هذا الجزء،  (ج)

 

، وهو %4ة األساسية، عائد السند ال يمكن أن يكون أقل من حيث أن سعر سند القسيمة أقل من القيم

 .%4أو  %1سعر القسيمة. لذا، العائد ال يمكن أن يساوي 

 

 .%4.5لذا، نحن نعرف بالفعل أن العائد يساوي 

 

 ، نحصل علىγ=0.5*4.5%=2.25%=0.0225بتطبيق معادلة السعر مع 

 

 هو بالتأكيد العائد الصحيح. %4.5لذا، 

 

 )د( 

 

 نحنى العائد المعروض إيجابي.م
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 4سؤال ال

 أشهر. 6طوال هذه المسألة، الفترة تماثل 

 

 .fبالرمز  اً شهر 18أشهر و  6يرمز للفائدة اآلجلة لفترة واحدة بين  (أ)

 

لفترة شهراً  18. السعر الفوري لـ 0.02=%2=%4*0.5أشهر لفترة واحدة هو  6السعر الفوري لـ 

 .0.03=%3=%6*0.5واحدة هو 

 

 يتكون من فترتين.شهراً  18أشهر و  6وقت بين ال

 

 يسددشهراً  18أشهر و  6يترتب على ذلك أن الفائدة اآلجلة لفترة واحدة بين 

 

 مما يعني أن 

 .%7=%3.5*2هي شهراً  18أشهر و  6لذلك، الفائدة اآلجلة المحسوبة سنوياً بين 
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 الحالة التالية: باعتبار (ب)

  ستجمع مبلغa$  اآلن.أشهر من  6بعد 

  أي أنك ستجمع اً شهر 12أشهر من اآلن لمدة  6األموال التي جمعتها بعد  استثمارستريد ،

 من اآلن. اً شهر 18بعد  االستثماراإليرادات من 

  االستثماراألسعار الفورية لليوم فقط ألداء  باستخداميسمح لك. 

 

. السعر 0.02=%2=%4*0.5أشهر لفترة واحدة هو  6كما في الجزء )أ(، السعر الفوري لـ 

 0.03=%3=%6*0.5لفترة واحدة هو شهراً  18الفوري لـ 

 

 هي كالتالي االستثمار استراتيجية

 مبلغ اقترض $ a/1.02  أشهر من  6أشهر، على أن يتم سداده بعد  6اليوم بالسعر الفوري لـ

 اآلن.

 اً شهر 18لمدة شهراً  18بالسعر الفوري لـ  المقترضةاألموال  استثمر. 

 

 يتطور كالتالي: االستثمار استراتيجيةرصيد 

 :اليوم 

. ولهذا، أنت ال تحتاج لطرح أي من رأس المال المقترضةكل األموال  باستثمارتقوم 

 الخاص بك وال يوجد رأس مال فائض في نهاية اليوم.

  أشهر من اآلن: 6بعد 

مضروبة في سلفاً  المقترضةقرض الستة أشهر. لذا، يجب عليك سداد األموال  استحقاقيتم 

 أشهر لفترة واحدة، وهذا هو، 6السعر الفوري لـ 

 

 

 أشهر من اآلن لسداد القرض. 6الذي تجمعه بعد  $aمبلغ  باستخدامتقوم 

 أشهر من اآلن. 6وليس لديك رأس مال متبقي في نهاية  $a، أنت تبدأ بمبلغ باختصار
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  من اآلن:شهراً  18بعد 

شهر. لذا، تقوم بجمع المبلغ المستثمر مضروب في تكعيب  18الـ  استثمار استحقاقيتم 

لفترة واحدة. ينشأ التكعيب من حقيقة مرور ثالث فترات بين شهراً  18السعر الفوري لـ 

 من اآلن. وهذا هو،شهراً  18اليوم وبعد 

 

 

 18في نهاية  $a * )03.1(20.1/3إذاً، أنت ستبدأ بال أموال على اإلطالق وسيكون معك 

 شهراً من اآلن.

 

. العامل $a * )03.1(20.1/3إلى  $aتقوم بتحويل  االستثمار استراتيجية، باختصار

من الجزء )أ(، والذي يؤدي إلى زيادة الفائدة  )f+1(2يتوافق تماماً مع العامل  )03.1(20.1/3

 تقريباً. %7شهراً  18أشهر و  6اآلجلة المحسوبة سنوياً بين 

 

أشهر من اآلن يساوي  6بعد شهراً  12ت المطلقة على أن السعر الفوري لـ تنص نظرية التوقعا (ج)

شهراً في وقت الحق بعد ذلك(. لذا،  12أشهر و  6)أي بين شهراً  18أشهر و  6الفائدة اآلجلة بين 

 وفقاً لنظرية التوقعات المطلقة. %7أشهر من اآلن هو  6المتوقع بعد شهراً  12السعر الفوري لـ 

 

 

لآلفاق الزمنية  ادة السيولة على أن األسعار الفورية قد تشمل عالوة سيولة، والتي تزدتنص نظري (د)

األطول. وفقاً لهذه النظرية، يطلب المستثمرين هذه العالوة من أجل التعويض عن المخاطر التي 

 طويلة األجل. استحقاقاتتشملها حيازة 

ن الفائدة اآلجلة ستعكس توقعات سعر وجود عالوة سيولة يؤثر على حساب الفائدة اآلجلة، حيث أ

لألسعار الفورية  اً ُمْنِصف اً الفائدة وبعض مظاهر عالوة السيولة. ولذلك، لم تعد الفائدة اآلجلة توقع

 اآلجلة، وهو التنبؤ الرئيسي من فرضية التوقعات المطلقة.
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 .fز ( برمشهراً  60سنوات ) 5أشهر و  6)هـ( يرمز للفائدة اآلجلة لفترة واحدة بين 

 

لفترة  شهراً  60. السعر الفوري لـ 0.02=%2=%4*0.5أشهر لفترة واحدة هو  6السعر الفوري لـ 

 .0.04=%4=%8*0.5واحدة هو 

 

 يتكون من تسع فترات. شهراً  60أشهر و  6الوقت بين 

 

 تساوي شهراً  60وأشهر  6بين يترتب على ذلك أن الفائدة اآلجلة لفترة واحدة 

 

 

 مما يعني أن 

 

 .%8.44=%4.22*2هي  اً شهر 60وأشهر  6بين الفائدة اآلجلة المحسوبة سنوياً لذلك، و
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 الحالة التالية: باعتبار)و( 

  ستجمع مبلغa$  أشهر من اآلن. 6بعد 

  أي أنك ستجمع اً شهر 54أشهر من اآلن لمدة  6األموال التي جمعتها بعد  استثمارستريد ،

 ن اآلن.م اً شهر 60بعد  االستثماراإليرادات من 

  االستثماراألسعار الفورية لليوم فقط ألداء  باستخداميسمح لك. 

 

. السعر 0.02=%2=%4*0.5أشهر لفترة واحدة هو  6كما في الجزء )هـ(، السعر الفوري لـ 

 0.04=%4=%8*0.5لفترة واحدة هو  اً شهر 60الفوري لـ 

 

 هي كالتالي االستثمار استراتيجية

 مبلغ  اقترضa/1.02 $  أشهر من  6أشهر، على أن يتم سداده بعد  6بالسعر الفوري لـ اليوم

 اآلن.

 اً شهر 60لمدة  اً شهر 60بالسعر الفوري لـ  المقترضةاألموال  استثمر. 

 

 يتطور كالتالي: االستثمار استراتيجيةرصيد 

 :اليوم 

. ولهذا، أنت ال تحتاج لطرح أي من رأس المال المقترضةكل األموال  باستثمارتقوم 

 ص بك وال يوجد رأس مال فائض في نهاية اليوم.الخا

  أشهر من اآلن: 6بعد 

سلفاً مضروبة في  المقترضةقرض الستة أشهر. لذا، يجب عليك سداد األموال  استحقاقيتم 

 أشهر لفترة واحدة، وهذا هو، 6السعر الفوري لـ 

 

 أشهر من اآلن لسداد القرض. 6الذي تجمعه بعد  $aمبلغ  باستخدامتقوم 

 أشهر من اآلن. 6في نهاية  وليس لديك رأس مال متبق   $a، أنت تبدأ بمبلغ اختصارب
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  من اآلن:شهراً  18بعد 

في السعر  اً . لذا، تقوم بجمع المبلغ المستثمر مضروباً شهر 18الـ  استثمار استحقاقيتم 

تسع س تسعة. ينشأ التكعيب من حقيقة مرور مرفوعاً لأل لفترة واحدة اً شهر 60الفوري لـ 

 من اآلن. وهذا هو، اً شهر 60فترات بين اليوم وبعد 

 

 60في نهاية  $a * )04.1(20.1/10إذاً، أنت ستبدأ بال أموال على اإلطالق وسيكون معك 

 شهراً من اآلن.

 

. العامل $a * )04.1(20.1/10 إلى $aتقوم بتحويل  االستثمار استراتيجية، باختصار

من الجزء )أ(، والذي يؤدي إلى زيادة الفائدة  )f+1(9العامل  يتوافق تماماً مع )04.1(20.1/10

 تقريباً. %8.44 اً شهر 60أشهر و  6اآلجلة المحسوبة سنوياً بين 

 

 

 .fشهر( برمز  60سنوات ) 5و شهراً  18)ي( يرمز للفائدة اآلجلة لفترة واحدة بين 

 

لفترة  اً شهر 60ر الفوري لـ السع 03.0=%3=%6*0.5لفترة واحدة هو شهراً  18السعر الفوري لـ 

 .0.04=%4=%8*0.5واحدة هو 

 

 من سبعة فترات. شهراً يتكون 60و شهراً  18الوقت بين 

 

 تسدد شهراً  60و شهراً  18بين يترتب على ذلك أن الفائدة اآلجلة لفترة واحدة 

 

 

 f≈4.43%مما يعني أن 

 

 .%8.86=%4.43*2هي  شهراً  60و شهراً  18بين الفائدة اآلجلة المحسوبة سنوياً ولذلك، 
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 5سؤال ال

. بناء على تقرير Xناقص قيمة خصوم  Xهي الفارق بين قيمة أصول  Xقيمة أسهم حملة األسهم لـ  (أ)

X  70,000,000وقيمة خصومة هي  $100,000,000الربع سنوي األخير، قيمة أصوله هي$ . 

 لذا، قيمة أسهم حملة األسهم له هي

100,000,000$ - 70,000,000$  =30,00,000$ 

 

 

يتم تعريف رأس المال السوقي على أنه نتاج ضرب عدد األسهم بسعر السهم. ترتب على ذلك أن  (ب)

 تساوي  Xرأس المال السوقي لـ 

5,000,000*15$  =75,000,000$ 

 

 

)ج( يتجاوز رأس المال السوقي بشكل كبير قيمة أسهم حملة األسهم. لذلك هناك الكثير من القيمة في إبقاء 

 من أجل تصفيتها. Xالشركة تعمل. ولذلك، ليس من المنطقي شراء جميع أسهم الشركة 

 

 

بهذا المبلغ بالضبط. ومع ذلك، األموال  Xيزيد خصوم  $1,000,000 قيمتهعقد السندات  د( إصدار)

تزيد أيضاً بقيمة  Xالمجموعة من اإلصدار هي اآلن نقدية متوفرة للشركة. وهكذا، أصول 

 ال تتأثر على اإلطالق بإصدار السندات الموضح. Xأخيراً، أسهم  .1,000,000$

 

 ، القيم الجديدة هي كالتاليباختصار

  :101,000,000األصول$ 

  :71,000,000الخصوم$ 

  :30,000,000األسهم$ 
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بهذا المبلغ بالضبط. ومع ذلك، األموال  Xيزيد أسهم  $5,000,000)هـ( إصدار األسهم الجديدة بقيمة 

تزيد أيضاً بقيمة  Xعة من اإلصدار هي اآلن نقدية متوفرة للشركة. وهكذا، أصول المجمو

 ال تتأثر على اإلطالق بإصدار األسهم الموضح. X. أخيراً، خصوم 1,000,000$

 

 ، القيم الجديدة هي كالتاليباختصار

  :105,000,000األصول$ 

  :70,000,000الخصوم$ 

  :35,000,000األسهم$ 

 


