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 1سؤال ال

وقسط  $10000القيمة األساسية للعقد هي  سنة. 25دفعه بعد  يُستحقبفرض لدينا سند قسيمة قياسي 

 .%7القسيمة هو 

 "قياسي" تشير إلى عقد سند غير قابل للسداد.

سنوياً بحيث تكون أول . ما هو سعر السند اليوم إذا كانت القسيمة تدفع %5إذا كان عائد السند هو  (أ)

 شهراً من اآلن؟ 12دفعة بعد 

. ما هو سعر السند اليوم إذا كانت القسيمة تدفع سنوياً بحيث تكون أول %8إذا كان عائد السند هو  (ب)

 شهراً من اآلن؟ 12دفعة بعد 

 6)ج( كرر الطلبات )أ( و )ب( إذا كانت القسيمة تدفع نصف سنوياً بحيث تكون أول دفعة بعد  (ت)

 ن اآلن؟شهر مأ

. بعبارة أخرى العقد الذي استخدمته %5تحدث دفعاته سنوياً وعائده  بفرض لدينا سند قسيمة)د(  (ث)

في الطلب )أ(. افترض أنك تريد إنشاء سند خصم بنفس استحقاق وعائد وسعر سند القسيمة. ما هي 

 القيمة األساسية لسند الخصم؟ 
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 2سؤال ال

من اآلن وبفرض أن  اً شهر 12بحيث تكون أول دفعة بعد  كل سنة $50بفرض أن السند الدائم يدفع 

 %3.5العائد 

 سعر السند الدائم اآلن.احسب  (أ)

بحيث تكون أول دفعة كل نصف سنة  $25كل سنة، يدفع السند الدائم  $50بدالً من الدفعات السنوية  (ب)

 ه اليوم؟سعرشهراً من اآلن، ما هو  12بعد 

 

 30كل سنة لمدة  $50، كان للعقد نموذج الدفعات السنوية التي تدفع واآلن تخيل أنه بدالً من السند الدائم

 شهراً من اآلن. 12. أول دفعة ستكون بعد  %3.5سنة مع عائد 

 )ج( احسب سعر الدفعة السنوية اليوم.

كل نصف سنة بحيث  $25لنأخذ الدفعات السنوية التي تدفع  $50)د( بدالً من الدفعات السنوية التي تدفع 

 أشهر من اآلن، ما هو سعرها اليوم؟ 6ل دفعة بعد تكون أو
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 3سؤال ال

 %4سنوات. قسط القسيمة  10والذي يدفع على  $500بفرض أن لدينا سند قسيمة قياسي بقيمة أساسية 

 أشهر من اآلن. 6والقسيمة تدفع كل نصف سنة بحيث تكون أول دفعة بعد 

 "قياسي" تشير إلى عقد سند غير قابل للسداد.

 ؟%4.5أو  %3.5أو  %2ساوي تقريباً ي. هل العائد  520.94ن سعر سند القسيمة هو إذا كا (أ)

)تلميح: أحد هذه القيم الثالث للعائد هو الجواب الصحيح. في الواقع يجب عليك فقط أن تحسب قيمة نظام 

 ائد الصحيح.(الدفع ألحد هذه القيم للعائد. حتى لو لم تختار العائد الصحيح للحساب يمكنك مناقشة قيمة الع

ودفعات القسيمة ستبقى  %4للطلبين )ب( و )ج(، االستحقاق لسند القيمة سيتغير. قسط القسيمة سيبقى 

 أشهر من اآلن. 6نصف سنوية بحيث تكون أول دفعة بعد 

أو  %1.5، هل يساوي العائد تقريباً $560.00سنة وسعره  15إذا كان سند القسيمة يدفع خالل  (ب)

 ؟%5أو  3%

 حد هذه القيم الثالث للعائد هي الجواب الصحيح()تلميح: أ

أو  %1، هل العائد يساوي تقريباً  472.94سنة وسعره هو  15)ج( إذا كان سند القسيمة يدفع خالل  

 ؟ %4.5أو  4%

)تلميح أحد هذه القيم الثالث للعائد هي القيمة الصحيحة. في الواقع أنت لست بحاجة ألي حسابات على 

 الطلب(اإلطالق في هذا 

)د( باستخدام اإلجابات للطلبات )أ( و )ب( و )ج( ارسم منحنى العائد لسند القسيمة. هل منحنى القسيمة  

 موجب أم معكوس أم مسطح؟
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 أشهر من أجل معدل الفائدة. 6بالنسبة لهذا السؤال، استخدم اتفاق الـ 

 شهراً  18لـ  والسعر الفوري %4اليوم هو  أشهر المحسوب سنوياً  6افترض أّن السعر الفوري لـ 

 %6اليوم هو  المحسوب سنوياً 

 .شهراً  18أشهر و  6احسب الفائدة اآلجلة المحسوبة سنوياً بين  (أ)

أشهر من اآلن قم بوصف استراتيجية االستثمار لهذا  6( بعد a>0) $aبفرض أنّك ستجمع مبلغ  (ب)

المعروفة اليوم( للطلب )أ(. وبشكل هام مسموح المقدار من المال والذي يعطيك نفس الفائدة اآلجلة )

 لك استخدام السعرين الفوريين السابقين.

الخاصة بك، قم بوصف الخطوات التي ستقوم بها اليوم بشكل دقيق  االستثمارعند وصف استراتيجية 

 وتبعاتها في أي لحظة في المستقبل.

وفقاً لنظرية التوقعات أشهر من اآلن  6بعد  شهراً  12)ج( ما هي توقعات اليوم للسعر الفوري لـ  

 المطلقة.

توقعات اليوم -التي حددت فيها نظرية السيولة )لبنية الحد لمعدل الفوائد( تُلقي شكوكاً على الطريقة )د(  

. ما هي الخاصية وفقاً لنظرية التوقعات المطلقة -أشهر من اآلن 6بعد  شهراً  12للسعر الفوري لـ 

 الفائدة اآلجلة؟وماذا يقترح تحليل  ات المطلقةالتوقعالرئيسية لنظرية 

سنوات وهو -5افترض أنه باإلضافة للسعرين الفوريين السابقين، لديك السعر الفوري المحسوب سنوياً لـ 

8% 

 سنوات. 5أشهر و  6احسب الفائدة اآلجلة المحسوبة سنوياً بين ـ( ه (

فورياً )المعروف  اً والتي ستعطيك سعر تثماراالس)و( بشكل مشابه للطلب )ب(، قم بوصف استراتيجية  

 اليوم( من الطلب )هـ( والتي تتضمن فقط أسعاراً فورية.

 سنوات. 5شهراً و  18)ي( احسب الفائدة اآلجلة المحسوبة سنوياً بين 
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أسهمها للعامة في بورصة نيويورك للتداول. قيمة أصولها  يتداول Xبفرض أن هناك شركة تخيلية  (أ)

وذلك بناء على تقريرها الربع سنوي  $70,000,000وقيمة خصومها هي  $100,000,000هي 

 .SECالبورصة،  وعمليات المالية األوراق األخير المقدم لهيئة

 للسهم. $15سهم والتي تتداول بسعر  5,000,000هو  Xبفرض أن عدد أسهم الشركة 

 ؟Xما هو رأس المال السوقي لـ 

لطلبين )أ( و )ب(، هل من الممكن أن تأخذ بعين االعتبار شراء كل أسهم الشركة )ج( تبعاً إلجاباتك في ا 

X لتسييلها؟ 

 بإعادةويبقي اإليرادات دون أن تقوم  $1,000,000أقرت عقد سند قيمته  Xأن الشركة  د( تخيل)

 ، خصومها وقيمة األسهم؟Xاستثمارها. ما هي القيمة الجديدة ألصول 

وأبقت  $5,000,000ماً جديدة قيمتها هأقرت أس X)د(. واآلن تخيل أن لجزء )هـ( تجاهل التأمين في ا

  .وقيمة أسهمهاوخصومها  Xعلى إيراداتها دون أن تقوم باستثمارها. ما هي القيمة الجديدة ألصول 

 


