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 1 السؤال

ما هو الفارق بين العقود المستقبلية وعقود الخيار من حيث المخاطر المسموح للمستثمرين الحماية  (أ)

 ضدها؟

حصيلة بيع  باستخدامشهور.  3بوشل من الذرة في  20,000بإعتبار أن مزارع ذرة، سيحصد  (ب)

شهور. سعر الذرة اليوم هو  3ستحق في والذي ي   $140,000الذرة، فإنه يخطط لتسديد قرض بقيمة 

 للبوشل. 7$

أن أسعار الذرة قد تتغير بصورة كبيرة خالل  ىلمزارع بعض األخبار التي تشير إلا يتلقىمع ذلك، 

غير  يجعلهشهور المقبلة. يصاب المزارع بالقلق، حيث أن التغير السلبي في سعر الذرة قد  3مدة 

 قادر على تسديد ديونه.

 أي من البدائل التالية تنصحه بها؟

  شهور. 3والتسليم في  $7بوشل بسعر مستقبلي  20,000شراء عقود مستقبلية لـ 

 .بيع عقود مستقبلية كما هي موضحه في البديل السابق 

  للبوشل. $2بسعر ممارس  20,000شراء خيارات البيع األوروبية لـ 

 حول العالم. إشرح إجابتك من خالل وصف أرباحه في دول متعددة

مبالغ في  ABCأن هناك مدير يريد توسعه تجارته الصغيرة. يتوقع المدير أن السهم  باعتبار )ج(

ً وسيهبط سعره في مده  اليوم ويعتقد  $40هو  ABCشهور المقبلة. سعر بيع أسهم  6سعرة حاليا

 شهور. 6في  $25المدير أن سعر السهم سيكون 

لجمع بعض  ABCبصيرته على تحركات السعر المستقبلي لشركة  استخدامل، إذا كان يمكنه ءويتسا

األموال لمشروعه الجديد. بينما هو متحمس جداً للمشروع الجديد وبالتالي فهو يرغب في تحمل 

بعض المخاطر لجمع األموال له، فهو ال يريد تعريض المشروع الجاري للخطر بتكبد الخسائر 

 .ABCبسبب المضاربة على 

 التالية تنصحه بها؟ أي من البدائل

  شهور. 6 بعدستحق ي   $30شراء خيارات الشراء األوروبية بسعر ممارس 

  شركة  علىشراء عقود مستقبليةABC  شهور. 6والتسليم في  $30بسعر مستقبلي 
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  شهور. 6يستحق في  $30شراء خيارات البيع األوروبية بسعر ممارس 

 حول العالم. إشرح إجابتك من خالل وصف أرباحه في دول متعددة

 

 2 السؤال

لها نفس تاريخ بفرض أن جميع خيارات البيع والشراء المذكورة أدناه هي من األسلوب األوروبي، و

 .XYZعلى سهم  ة، ومكتوباالستحقاق

 .استحقاقهعالوة على ذلك، تجاهل أي خصم بين تاريخ شراء الخيار وتاريخ 

من وجهة نظر  XYZعلى سهم  C1لشراء لخيار ا االستحقاقارسم اإليراد والربح في تاريخ  (أ)

 .$8وتكلفه خيار الشراء هي  $40المشتري. بفرض أن سعر الممارسة هو 

من وجهة نظر  XYZعلى سهم  P1لخيار البيع  االستحقاقارسم اإليراد والربح في تاريخ  (ب)

 .$12وتكلفه خيار البيع هي  $40المشتري. بفرض أن سعر الممارسة هو 

قام بشراء "حق خيار مزدوج". وهذا يعني أنه يشتري وحدة واحدة من خيار  اً مابفرض أن مستثمر (ج)

 الشراء في الجزء )أ( ووحدة واحدة من خيار البيع في الجزء )ب(.

 .االستحقاقارسم اإليراد والربح لهذه الحافظة في تاريخ 

 بالحكم من رسمك البياني، لما تعتقد أنه قد يرغب في إنشاء هذه الحافظة؟

أن مستثمر قام بإنشاء "هامش صعودي". وهذا يعني أنه يشتري وحدة واحدة من خيار  ضبفر د() 

، والذي $50بسعر ممارسة  XYZواحد على سهم  C2من الجزء )أ( ويبيع خيار شراء  C1الشراء 

 .$5يتكلف 

 .االستحقاقارسم اإليراد والربح لهذه الحافظة في تاريخ 

 نه قد يرغب في إنشاء هذه الحافظة؟بالحكم من رسمك البياني، لما تعتقد أ

الفراشة". وهذا يعني أنه يشتري وحدة واحدة من خيار  استراتيجيةبفرض أن مستثمر قام بإنشاء " )هـ( 

لذلك، فإنه  باإلضافةمن الجزء )د(.  C2من الجزء )أ( ويشتري وحدة من خيار شراء  C1الشراء 

 لكل منها. $6. والذي يتكلف $45بسعر ممارسة  XYZعلى أسهم  C3يكتب خيارين شراء 

 .االستحقاقارسم اإليراد والربح لهذه الحافظة في تاريخ 

 بالحكم من رسمك البياني، لما تعتقد أنه قد يرغب في إنشاء هذه الحافظة؟



 األسواق المالية – جامعة ييل

 الواجبات المنزلية

 17المحاضرة  – 06 الواجب المنزلي 3

 

 3 السؤال

 u=1.5عامل . سعر السهم في كل من العامين التاليين إما سيرتفع وفقاً لل$100حالياً هو  RJSسعر سهم 

 ، بإتباع الرموز في الصف.d=0.5أو سينخفض وفقاً للعامل 

 )يرتفع وينخفض السهم في السنوات المختلفة بصورة مستقلة عن بعضها البعض.(

ال يدفع أي  RJS. سهم %25سعر الفائدة السنوي الخالي من المخاطر للعامين المقبلين ثابت عند نسبة 

 حصص أرباح.

، والذي يستحق في $30بسعر ممارسة  RJSمكتوب على سهم  C1ر شراء أوروبي أن هناك خيا باعتبار

 مدة عام.

 نسبة التحوط؟ ىالتحوط لخيار الشراء هذا؟ ما معنما هي نسبة  (أ)

 اليوم؟ C1ما هو سعر خيار الشراء  (ب)

، والذي $30بسعر ممارسة  RJSمكتوب على سهم  C2أن هناك خيار شراء أوروبي آخر  باعتباراآلن، 

 ق في مدة عامين.يستح

 اليوم؟ C2السعر لمرة واحدة؟ ما هو سعر  انخفاضبعد عام من اآلن بعد  C2ما هو سعر  (ج)

 على سعر خيار الشراء اليوم؟ االستحقاقكيف أثرت الزيادة في  (د)

سعر خيار البيع لعامين بنفس  احسبكافؤ خيار البيع والشراء، تإجابتك في الجزء )ج( و باستخدام )هـ(

ذلك، ما هو سعر  ىط السعر لمرة واحدة. باإلضافة إلبعد عام من اآلن بعد هبو C2سعر ممارسة 

 خيار البيع اليوم؟



 األسواق المالية – جامعة ييل

 الواجبات المنزلية

 17المحاضرة  – 06 الواجب المنزلي 4

 

 4 السؤال

لكل عام. بفرض أن السعر الحالي للسهم األساسي  %20بفرض أن سعر الفائدة الخال من المخاطر هو 

 .0.5هو  التقلب( باسمالمعياري للعائد على السهم )يعرف أيضاً  واالنحراف $200هو 

شولز لتسعير الخيارات إليجاد قيمة خيار الشراء ألربعة سنوات بسعر ممارسة -إستخدم معادلة بالك (أ)

120$. 

ً عشوائي اً أن متغير احتماليةتعطيك  EXCELفي برنامج  NORMSDIST(d))ملحوظة:  ما  ا

 (.dعادي يكون أقل من )أو يساوي(  احتماليةبتوزيع 

ً لمعادلة بالك $120سنوات بسعر ممارسة  قيمة خيار الشراء ألربعة احسب (ب) شولز لتسعير -وفقا

 الخيارات.

 نسخة الزمن المتواصل لتكافؤ خيار البيع والشراء( استخدم)ملحوظة: 

القيم الجديدة  احسب. 0.4 ىرات، لكن نفترض أن التقلب يقل إلبفرض تطبيق نفس شروط الخيا (ج)

 لز لتسعير الخيارات.شو-لخيار الشراء وخيار البيع وفقاً لمعادلة بالك

 كيف تقارن القيم الجديدة للقيم المحسوبة في الجزء )أ( والجزء )ب(؟

 ببعض البداهة. ىنتائجك تتحل اجعل

، لكن نفترض أن سعر الممارسة لكل من خيار الشراء ألربعة 0.5 ىبفرض أن تقلب السهم قد عاد إل (د)

قيم خيار الشراء وخيار البيع وفقاً  . أعد حساب$100 ىوخيار البيع ألربعة سنوات يقل إلسنوات 

 شولز لتسعير الخيارات.-لمعادلة بالك

 كيف تقارن القيم الجديدة للقيم المحسوبة في الجزء )أ( والجزء )ب(؟

 ببعض البداهة. ىنتائجك تتحل اجعل

 

 

 

 

 

 


