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 1 السؤال

)أ( العقود المستقبلية هي التزام بالتجارة في تاريخ مستقبلي بسعر محدد في العقد، وعقود الخيارهي حق، 

ولكن ليست التزام، للتجارة في تاريخ مستقبلي بسعر محدد في العقد. يستخدم المستثمرين العقود 

 المتناظرة. رالمخاطر غيوعقود الخيار للحماية من  ةطر المتناظرالمخاالمستقبلية للحماية من 

بوشل  20.000بيع عقد مستقبلي ألجل المزارع  ىحيحة هي اإلختيار الثاني. يجب علاإلجابة الص)ب( 

دوالر، بغض النظر عن سعر  7شهور. يمكنه بعد ذلك البيع بسعر  3التسليم في دوالر و 7بسعر مستقبلي 

 دوالر بالضبط وتسديد قرضه. 140.000مكنه أن يجني السوق. ولذلك في

شهور، وهو ليس  3إذا قام بشراء العقود المستقبلية هذه، فإن العقد المستقبلي يلزمه بشراء الذرة في 

الحق لبيع الذرة بسعر  ىدوالر، فإنه سيحصل عل 2عر ممارس بحاجه لذلك. إذا قام بشراء خيار البيع بس

 ن يكون كافياً لتسديد ديونه.دوالر للبوشل، وهذا ل 2

 6دوالر في  25 ىدير يعتقد أن سعر السهم سيهبط إلالثالث. ألن الم االختيار)ج( اإلجابة الصحيحة هي 

شهور، فسيرغب في وضع رهان يعكس هذه النظرة المتشائمة. لذا، فيجب على المدير شراء خيار البيع 

 شهور. 6في  استحقاقدوالر بتاريخ  30بسعر ممارس 

دوالر، فسيكون  30إذا قام المستثمر بشراء خيار الشراء من اإلختيار األول، وهبط سعر السهم ألقل من 

الخيار خارج حدود الربحية، ويمكن أن ينتهي به األمر بأرباح سالبة. إذا قام بشراء العقد المستقبلي من 

ستة شهور من اآلن، ولكنه  دوالر في 30من  ىفسيربح إذا كان السعر الحاضر أعلالثاني،  االختيار

 25 ىأنه يعتقد أن سعر السهم سيهبط إلدوالر. حيث  30سيتحمل الخسارة إذا هبط سعر السهم أقل من 

 شهور، ال خيار الشراء هذا وال هذا العقد المستقبلي سيكونا مالئمان بالنسبة له.  6دوالر في 
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 2 السؤال

 هو على النحو التالي: تحقاقاالس)أ( إيراد خيار الشراء الموصوف عند تاريخ 

ST>40 ST≤40 األساسي 

ST-40 0 
 إيراد خيار الشراء

C1 مع E=40 

 

 

دوالر. يترتب على ذلك أن ربحية خيار الشراء الموصوف عند تاريخ  8تكلفة خيار الشراء هي 

 هي على النحو التالي: االستحقاق

ST>40 ST≤40 األساسي 

ST-48 -8 
 ربحية خيار الشراء

1C مع E=40 
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 )ب( إيراد خيار البيع الموصوف عند تاريخ اإلستحقاق هو على النحو التالي:

ST>40 ST≤40 األساسي 

0 40-ST 
 إيراد خيار البيع

 1P  معE=40  

 

دوالر. يترتب على ذلك أن ربحية خيار البيع الموصوف عند تاريخ  12تكلفة خيار البيع هي 

 هي على النحو التالي: االستحقاق

ST>40 ST≤40 األساسي 

-12 28-ST 
 ربحية خيار البيع

P1 مع E=40 
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 هو على النحو التالي: االستحقاق)ج( إيراد الحافظة الموصوفة عند تاريخ 

ST>40 ST≤40 األساسي 

ST-40 0 
 إيراد خيار الشراء

 1C مع E=40  

0 40-ST 
 إيراد خيار البيع

 1P مع E=40  

ST-40 40-ST 
 إيراد الحافظة

C1+ P1 

 

C1+P1الحافظة  . يترتب على ذلك أن ربحية الحافظة عند تاريخ $20=$12+$8تتكلف  

هي على النحو التالي: االستحقاق  

ST>40 ST≤40 األساسي 

ST-60 20-ST 
  ربحية الحافظة

C1+P1 
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نشاء قد يرغب مستثمر في إنشاء هذه الحافظة إذا كان يعتقد أن السهم سيتحرك بشكل كبير بين وقت اإل

 ك السهم.تحر   اتجاه ة، بدون معرفاالستحقاقوتاريخ 

 

 هو على النحو التالي: االستحقاق)د( إيراد الحافظة الموصوفة عند تاريخ 

ST>50 40<ST≤50 ST≤40 األساسي 

ST-40 ST-40 0 
 إيراد خيار الشراء

C1 مع E=40 

ST-50 0 0 
 إيراد خيار الشراء

C2 مع E=50 

10 ST-40 0 
حافظةإيراد ال  

C1-C2 

 

هي  االستحقاق. يترتب على ذلك أن ربحية الحافظة عند تاريخ $3=$5-$8تتكلف  C1-C2الحافظة 

 على النحو التالي:

ST>50 40<ST≤50 ST≤40 األساسي 

7 ST-43 -3 
الحافظةربحية   

C1-C2 
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ين وقت اإلنشاء وتاريخ ب بانتظامقد يرغب مستثمر في إنشاء هذه الحافظة إذا كان يعتقد أن السهم سيرتفع 

 السهم. انخفض. عالوة على ذلك، سيضع حد لخسارته إذا االستحقاق
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 هو على النحو التالي: االستحقاق)هـ( إيراد وربحية الحافظة الموصوفة عند تاريخ 

ST>50 45<ST≤50 40<ST≤45 ST≤40 األساسي 

ST-40 ST-40 ST-40 0 
 إيراد خيار الشراء

 1C مع E=40  

ST-50 0 0 0 
 إيراد خيار الشراء

 2C مع E=50 

ST-45 ST-45 0 0 
 إيراد خيار الشراء

 3C مع E=45 

0 50-ST ST-40 0 
 إيراد الحافظة

C1+C2-2C3 

 

 هي الحافظة ربحية أن ذلك على يترتب. 26$=1$-$5+$8تتكلف  3C2-2+C1C الحافظة 

 :التالي النحو على
 

ST>50 45<ST≤50 40<ST≤45 ST≤40 األساسي 

-1 49-ST ST-41 -1 
 ربحية الحافظة

C1+C2-2C3 
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قد يرغب مستثمر في إنشاء هذه الحافظة إذا كان يريد المراهنة على هبوط السهم ضمن نطاق معيّن 

نفس الوقت، خسائر المستثمر محدودة إذا هبط السهم خارج  في. االستحقاقمن األسعار عند تاريخ 

 النطاق الذي هدف إليه المستثمر.
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 3 السؤال

 على النحو التالي:األساسي يتطور  XYZسعر 

 :عام من اآلن 

S(u) uS(0) 150,S(d) dS(0) 50 

 

 :عامين من اآلن 

25 (0)S 2d )dd(S75, (0)Sdu )du(S )ud(S225, (0)S2u )uu(S 

 

 لتخطيطي التالي:نموذج تسعير األصول لفترة واحدة ذو الحدين يكون له الشكل ا (أ)

 

 

 هي C1نسبة التحوط لفترة واحدة لخيار شراء 

 

بها لكل عقد خيار مباع حتى تنشئ حافظة  االحتفاظتريد  التينسبة التحوط تدل على عدد األسهم 

العالم. هذا يعني أن حافظة التحوط خالية من  فيكل دولة  فيتنتج نفس اإليرادات  والتيتحوط، 

، حافظة 1الفترة  حتى 0لتحويل األموال من الفترة  احتمالينالمخاطر. لذا، يكون لدي المستثمر 

 في معدل بال مخاطر. االستثماروالتحوط 

 ،بعبارة أخرىنفس العائد،  االحتمالينثم يترتب على مبدأ عدم المراجحة أنه يجب أن يكون لهذين 

فترة الحقة  ي. معرفة قيمة حافظة التحوط فrفي حافظة التحوط يجب أن يساوي  االستثمارمعدل عائد 

 وعائد حافظة التحوط بالتالي يحدد قيمة خيار الشراء اليوم.
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 ، وهي التي تحقق المتطابقة التالية:1C(0)الكمية المطلوبة هي  (ب)

 

 ون له الشكل التخطيطي التالي:)ج( نموذج تسعير األصول لفترة واحدة ذو الحدين يك

 

 

 

 العكسي. االستقراءسيتم الحصول عليها عن طريق  2C(0)الكمية المطلوبة 

 ، هذه هي، بعد إرتفاع سعر السهم مرة واحدة:1في نقطة التقاطع العليا في الفترة 

 

 :يحقق المتطابقة التالية 1نقطة التقاطع العليا في الفترة  في C2عالوة على ذلك، سعر 

 

 سعر السهم مرة واحدة: ارتفاع، هذه هي، بعد 1في نقطة التقاطع السفلي في الفترة 
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 يحقق المتطابقة التالية: 1نقطة التقاطع السفلي في الفترة  في C2عالوة على ذلك، سعر 

  

 هي إجابة السؤال األول. C2(d)=27$لذا، تكون 

 

 أخيراً، عند نقطة التقاطع األوليّة:

 

 

 يحقق المتطابقة التالية:نقطة التقاطع األوليّة  في C2لى ذلك، سعر عالوة ع

 

 

 هي إجابة السؤال الثاني. C2(0)=81$لذا، تكون 

 

خيار الشراء من عام  استحقاقدوالر، كما زاد تاريخ  81دوالر إلى  76سعر خيار الشراء من  ارتفع)د( 

أسعار  الرتفاعزداد قيمة خيار الشراء إلى عامين، هذه النتيجة بديهية لخيارات الشراء، حيث ت

، يزداد نطاق األسعار المحتملة للسهم. "يقطع" السعر الممارس االستحقاقاألسهم. عندما تزداد فترة 

لسعر السهم فقط. هذا يعود بالفائدة  ىهذا النطاق، تاركاً النطاق األعللخيار الشراء الجزء السفلي من 

 على قيمة خيار الشراء.
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 ر أن تكافؤ خيار البيع والشراء هوتذك  )هـ(  

 

 حالة لتطور سعر السهم. يفترة زمنية وأل يأ في. إنها تحتفظ االستحقاقوقت  على Tحيث تدل 

 

لعام من اآلن بعد هبوط السعر مرة واحدة  2Cلذا، سعر خيار البيع لعامين بنفس السعر الممارس مثل 

 هو

 

 بالمثل، السعر لخيار البيع هذا اليوم هو
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 4 السؤال

 يشولز ه-معادلة بالك

 

 

 كالتالي 2dو  1dحيث يتم تعريف 

 

 الترميز لهذه المعادلة هو كالتالي:

 C  هي السعر الحالي لخيار الشراء األوروبي مكتوب على سهم بسعر ممارسE  ووقت

 ،T االستحقاق

 S ،هي السعر الحالي للسهم األساسي 

 r ،هي سعر الفائدة الخالي من المخاطر 

 σ ،هي اإلنحراف المعياري للعائد على السهم األساسي 

 N .هي دالة التوزيع الطبيعي التراكمي 
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 ، يترتب على ذلك أنالمعطاةبناء على المعلومات  (أ)

 

 

 لذا، السعر المطلوب لخيار الشراء يحدد من خالل

 

 

 ن تكافؤ خيار البيع والشراء هوأر تذك  )ب( 

 

، والذي يدل على سعر خيار البيع الذي لديه نفس األساس، نفس P حيث أن المتغير الوحيد الجديد هو

 .Cالذي يُرمز لسعرة الحالي بواسطة وشراء كخيار  االستحقاقالسعر الممارس، ونفس وقت 

 هو (aلذا، سعر خيار البيع ألربع أعوام بنفس السعر الممارس كخيار الشراء في الجزء )
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 ، يترتب على ذلك أناةالمعط)ج( بناء على المعلومات  

 

 لذا، السعر المطلوب لخيار الشراء يحدد من خالل

 

ر الممارس كخيار بناء على تكافؤ خيار البيع والشراء، سعر خيار البيع ألربع أعوام بنفس السع

 هو ىاألعل فيالشراء 

 

 .تقلب سعر السهم األساسي انخفاضينخفض سعر كل من خيار الشراء وخيار البيع كرد على 

ً  أسعار من أجلتزداد  هخيار الشراء. فإن قيمت فيبالنظر أوالً،  أسعار  "تقطع"ألسهم ول أكثر ارتفاعا

األسهم تحت السعر الممارس. لذا، أسعار األسهم تكون أقل تباعداً ألن تقلب السعر أقل، يصبح خيار 

 الشراء أقل قيمة أيضاً.

أسعار األسهم و"تقطع" أسعار األسهم  انخفاضمع تزداد  هخيار البيع. فإن قيمت فيبالنظر  ثانياً،

السعر الممارس. لذا، أسعار األسهم تكون أقل تباعداً ألن تقلب السعر أقل، يصبح خيار البيع  ىأعل

 أقل قيمة أيضاً.
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 يترتب على ذلك أنة, )د( بناء على المعلومات المعطا

 

 لذا، السعر المطلوب لخيار الشراء يحدد من خالل

 

ر الممارس كخيار الشراء على تكافؤ خيار البيع والشراء، سعر خيار البيع ألربع أعوام بنفس السع بناءً 

 هو ىاألعل في

 

ر خيار المقابل، ينخفض سع يالسعر الممارس. ف في االنخفاضلى يرتفع سعر خيار الشراء كرد ع

 السعر الممارس. يف االنخفاضالبيع كرد على 

ً  أسعارمن أجل تزداد  هء. فإن قيمتخيار الشرا فيبالنظر أوالً،  ألسهم و"تقطع" أسعار ل أكثر رتفاعا

يقوم فيها  يممارس بالتالي يخفض المنطقة والتالسعر ال يتحت السعر الممارس. اإلنخفاض ف األسهم

 أسعار األسهم. الرتفاعالخيار "بقطع" سعر السهم وترتفع قيمة الخيار 

 ىاألسهم و"تقطع" أسعار األسهم أعلأسعار  انخفاضمع تزداد  متهقيخيار البيع. فإن  فيثانياً، بالنظر 

يقوم فيها الخيار "بقطع"  يممارس بالتالي يزيد المنطقة والتالسعر ال في االنخفاضالسعر الممارس. 

 أسعار األسهم. النخفاضسعر السهم وتقل قيمة الخيار 

 


