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 تسيير المحفظة المالية: دروس في مقياس

 موجو لطلبة السنة الثانية ماستر اقتصاد نقدي وبنكي

 :البرنامج

 مفاىيم عامة حول المحفظة المالية -1
 عائد ومخاطرة المحفظة المالية -2
 المحفظة المالية المثلى -3
 تقييم أداء المحفظة المالية -4
 نموذج تسعير االصول الرأسمالية -5
 نموذج التسعير بالمراجحة -6

 

  مفاىيم عامة حول المحفظة المالية:الفصل األول

 مساعلتو الرّيادية يف نظرية MARKOWITZم عندما قدم ماركوفتز1952يعود مفهوم احملفظة إذل بداية مخسينيات القرن ادلاضي، وربديدا عام 
: احملفظة، ولقد استند يف نظريتو على عدة فروض فيما يتعلق بسلوك ادلستثمر وىي

 ينظر ادلستثمر إذل التوزيعات اإلحتمالية للعائد ادلتوقع من كل بديل خالل فًتة زمنية زلددة؛ -1

يعظم ادلستثمر ادلنفعة ادلتوقعة للفًتة الواحدة، وؽلتلك منحٌت منفعة مضمونة؛ - 2

ادلستثمر يقيم ادلخاطرة على أساس العائد ادلتوقع؛ - 3

لذلك العائد؛  (أو اإلضلراف ادلعياري )قرارات ادلستثمر تستند على العائد وادلخاطرة، ومنحنيات ادلنفعة دالتها إذل العائد ادلتوقع وتباين- 4

. عند مستوى زلدد من ادلخاطرة يفضل ادلستثمر العائد األعلى، وعند مستوى من العائد ادلتوقع يفضل ادلستثمر ادلخاطرة األدىن- 5

 (تعظيم العائد)   فنظرية احملفظة نظرية معيارية هتتم بالقرارات الرشيدة للمستثمر، من حيث ادلوازنة بُت العائد وادلخاطرة، عرب التوصل إذل أكرب منفعة 
. عند مستوى معُت للمخاطرة أو تدنية ادلخاطرة عند مستوى معُت من العائد، واستمدت أفكارىا األساسية من نظرية ادلنفعة،أو سلوك ادلستهلك

 

: مفهوم المحفظة المالية: أوال

: تعريف المحفظة االستثمارية- أ     

    يطلق ادلفهوم العام للمحفظة االستثمارية على احملفظة اليت تتكون من رلموعة سلتلفة من األدوات االستثمارية سواء كانت ىذه األدوات ذات 
طبيعة حقيقية أو مالية، و بالتارل ؽلكن القول أن احملفظة االستثمارية وفق ادلفهوم العام تتكون من توليفة من األدوات االستثمارية اليت تضم أدوات 
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كالعقارات و ادلعادن : كاألسهم و السندات و ادلشتقات و الودائع و األذونات و حسابات الصرف األجنيب، و أدوات حقيقية: مالية
اخل و كل ما يكرس لألغراض االستثمارية و ربقيق األرباح،حيث تقع ىذه التوليفة ربت إدارة واحدة معتمدة تعمل على بناء .......النفيسة

  .اسًتاتيجيات تضمن أقصى كفاءة من استثمار األدوات ادلعنية يف ظل مناخ استثماري مالئم تتوافر فيو الفرص ادلرحبة

 (محفظة األوراق المالية)تعريف المحفظة المالية - ب 

:     ينصرف ادلفهوم ادلتخصص للمحفظة إذل تضمينها أصوال مالية فقط، و عليو فقد وردت تعريفات عدة حملفظة األوراق ادلالية نذكر منها

رلموعة من األصول ادلالية أو األوراق ادلنقولة، اليت ؽلسكها ادلستثمر بغرض ادلتاجرة و االستثمار، أي بغرض تنمية قيمتها السوقية و ربقيق - "
 .التوظيف األمثل دلا سبثلو ىذه األصول من أموال

 أداة مركبة من أصلُت ماليُت فأكثر يتم استثمار األموال فيها، أو ىي رلموع ما ؽللكو ادلستثمر من أصول مالية بغرض ربقيق عائد دوري أو "- 
رأمسارل أو كالعلا سواء كانت تلك األصول من نوع واحد أو أنواع متعددة، و سواء كانت داخل قطاع واحد أو قطاعات متعددة، حبيث يتحقق منها 

 ".أكرب عائد شلكن أو أقل خطر زلتمل

رلموعة اختيارات من األوراق ادلالية، تشكل مزغلا متجانسا من ىذه األوراق، يتم اختيارىا بعناية و بدقة فائقة، لتحقق رلموعة من األىداف و - "
تتباين و زبتلف من حيث القيمة، معدل العائد  (.......أسهم، سندات، صكوك )الغايات، لذلك صلدىا تتكون من عدد مناسب من األوراق ادلالية 

 ."ادلتولد عنها و مدة استحقاقها

أدوات ملكية أو مديونية أو معا  )رلموعة أو تشكيلة من األوراق ادلالية زبتلف من حيث طبعتها : "       ؽلكن تعريف زلفظة األوراق ادلالية على أهنا
تعود ملكيتها لشخص طبيعي أو معنوي ،يستهدف ىذا االمتالك تنمية القيمة السوقية ذلا أو ربقيق التوظيف األمثل دلا سبثلو ىذه األصول من أموال  (

  "

   ؽلكن اإلشارة إذل أن ىناك شبو اتفاق لدى ادلهتمُت بالعلوم ادلالية و ادلصرفية بأن احملافظ االستثمارية باتت مقتصرة على ادلفهوم ادلتخصص و ىي 
 :األوراق ادلالية، و مرجع ذلك إذل عدة اعتبارات نوجزىا فيما يلي 

أن األوراق ادلالية تعترب من أبرز أدوات االستثمار يف عصرنا احلاضر، و ذلك دلا توفره للمستثمر من مزايا و تسهيالت قد ال تتوفر يف أدوات - 1
.  االستثمار األخرى

. لألوراق ادلالية أسواق على درجة عالية من الكفاءة و اخلربة و التطور و التنظيم نادرا ما صلدىا يف أسواق أخرى-2

، حيث تتمتع األسهم العادية و األسهم ادلمتازة و السندات اليت تصدر عن بعض خباصية التجانس- كما سبق و أن ذكرنا- تتمتع األوراق ادلالية-3
الشركات خباصية التجانس يف قيمتها وشروطها، و ىذا ما يسهل عملية ادلتاجرة فيها ، حيث ال ربتاج إذل اخلربة و التخصص يف ىذا اجملال لوجود 

.  الوسطاء الذين يقومون مقام صاحب الورقة ادلالية

انعدام التكاليف يف ادلتاجرة باألوراق ادلالية، حيث أن تكاليف ادلتاجرة مقتصرة فقط على العمولة اليت يتقاضاىا الوسيط أو السمسار عند قيامو - 4
. بعملية البيع أو الشراء فقط، أما ما دون ذلك فالتكاليف تعترب منعدمة

:  المحفظة المالية دافأه: ثانيا
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، فبعضهم لديهم استعداد لتملك أوراق مالية ذات درجة عالية من اخلطورة و ذلك     زبتلف أىداف االستثمار باختالف ادلستثمر و األفراد
للحصول على أكرب قدر من العوائد، يف حُت يفضل البعض األخر االعتماد على أسلوب متحفظ يف االستثمار حىت و إن حصل على عائد أقل، و 

: من أىم األىداف اليت يطمح ادلستثمرون الوصول إليها يف رلال االستثمار يف األوراق ادلالية ما يلي 

 مهما كانت ادلخاطر اليت ؽلكن أن تتعرض ذلا إدارة احملافظ فيجب على مدير احملفظة ادلالية أخذ احلذر التام :الحفاظ على رأس المال األصلي- 1
. ، و ذلك باستعمال األسس السليمة يف اختيار األوراق ادلاليةبأن ال تصل اخلسارة إذل رأس ادلال

 على مدير احملفظة اختيار األوراق ادلالية ضمن احملفظة اليت ربقق دخل شبو ثابت، و ذلك لضمان معدل معُت من استقرار :استقرار تدفق النقد- 2
. تدفق النقد من احملفظة، من خالل تشكيل زلفظة مكونة من أوراق مالية تعطي دخال ثابتا مثل السندات و األسهم ادلمتازة

 أي الزيادة الًتاكمية الرأمسالية، و يف مثل ىذه احلالة يعمل ادلستثمر على البحث يف اجملاالت اليت ربقق لو ىذا اذلدف، شلا غلعلو :تحقيق النمو- 3
. يلجأ إذل أسهم الشركات اليت ؽليل رللس إدارهتا إذل التوسع و زيادة خطوط إنتاجها أو رأمساذلا أو أرباحها

.  أي ربقيق ىدف السيولة الالزمة لتغطية االلتزامات اخلارجية:مواجهة االلتزامات المستقبلية- 4

 و ذلك بتنويع ادلستثمر الستثماراتو، شلا يقلل من التعرض للمخاطر، فكلما زاد عدد األوراق ادلالية يف احملفظة اطلفض االضلراف :تقليل المخاطر- 5
ادلعياري للمحفظة بأصبعها، ومع ذلك فان زيادة عدد األوراق ادلالية باحملفظة يتطلب جهودا إضافية للمتابعة، و احلصول على عدد أكرب من أوراق 

. الشركات، و ىذا ما يسبب بعض النفقات اإلضافية ، لذلك غلب على ادلستثمر أن يوازن بُت صبيع ىذه العوامل و ؼلتار حال وسطا

  : وسياساتهاأنواع المحافظ المالية : ثالثا

( THE GROWTH PORTFOLIOمحفظة النمو)" AGGRESSIVE POLICY:" السياسة الهجومية-   
يهدف مدير احملفظة يف ىذه السياسة إذل احلصول على أرباح رأمسالية مستفيدا من الفروقات باألسعار السوقية دلكونات زلفظتو، ويطلق على ىكذا 

مسة ىذه احملافظ ادلخاطر العالية، وأفضل أدواهتا األسهم العادية، عادة يلجأ إليها ادلستثمر، ومدير احملفظة يف  (النمو )زلافظ تسمية زلافظ رأس ادلال 
 األوقات اليت تظهر هبا مؤشرات اإلنتعاش اإلقتصادي؛

يركز مدير احملفظة ( THE INCOME PORFOLIOمحفظة الدخل  )"DEFESIVE OLICY:"السياسة الدفاعية- 2
األسهم  )من خالل ىذه السياسة على األمان، واحلد من ادلخاطر قدر اإلمكان، وأنسب أدوات ىذه السياسة ىي األدوات ذات الدخل الثابت مثل

ويطلق على ىكذا زلافظ تسمية زلافظ الدخل ألهنا تؤمن ثبات واستمرارية احلصول على الدخل، كما أهنا تؤمن األمان لرأس ادلال  (ادلمتازة والسندات
ادلستثمر؛ 

ربقق ىذه السياسات استقرار نسيب يف العائد عند  (المحفظة المختلطة ) "BALANCED POLICY:" السياسة المتوازنة- 3
تؤمن فرصة  (أسهم عادية، أسهم شلتازة وسندات بأنواعها )مستويات مقبولة من ادلخاطرة إذ أن مكونات احملفظة يف إطار ىذه السياسة متنوعة

احلصول على دخل مستقر نسبيا، يف حدود ال سبنع مدير احملفظة من استثماره يف فرصة ربقق لو عائد رأمسارل، مسة ىذه احملافظ ىي اجلمع بُت 
. اذلجومية والدفاعية، قاعدهتا األساسية ادلوائمة بُت السيولة واألمان والدخل

 :قيود تكوين المحفظة المالية: رابعا
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     يقصد هبذه القيود كل األمور اليت من شأهنا أن ضلد من حرية و حركة ادلستثمر يف إدارة احملفظة لتحقيق األىداف ادلرجوة، و لعل أىم ىذه 
: األىداف ما يلي

: القيد الزمني- أ

      و يقصد بو ادلدى الزمٍت الذي يرغب ادلستثمر فيو استثمار األموال يف زلفظة األوراق ادلالية، فقد يكون ىذا ادلدى قصَت أو متوسط أو طويل 
األجل، و كلما زادت مدة االستثمار كلما اتسع مدى احلركة أمام مدير احملفظة و وزادت قدرتو على القيام بعمليات التنويع و التوزيع لألوراق ادلالية 

. اليت ستحتويها احملفظة بشكل سليم و أكثر فعالية

: قيد اإلمكانيات المالية- ب

    و يقصد بو ما تفرضو بعض االستثمارات أو األسواق من حدود دنيا للمبالغ ادلقبولة لالستثمار، كما يتضمن أيضا حجم األموال ادلتاحة دلدير 
احملفظة الستخدامها يف إدارة و تكوين احملفظة، و كلما توفرت احتياجات مدير احملفظة من األموال كلما كانت قدرتو على إدارة و تكوين احملفظة أكرب 

و أكثر توافقا، فضال عن سبكينو من اقتناص الفرص الساضلة و انتهازىا للحصول على أوراق مالية بعينها بسعر معُت و عدم االضطرار إذل بيع أوراق 
. لديو يف وقت غَت مناسب 

: قيود متعلقة بمدى الحاجة لتسييل  المحفظة- ج

. ، و بالتارل مدة و سهولة تسييل بعض األوراق ادلالية يف احملفظة عند احلاجة    ػلدد ىذا القيد اخليارات ادلتاحة لالستثمار

: قيود ضريبية- د

،       و يرتبط ذلك بالقوانُت و التشريعات اليت قد سبنح إعفاءات ضريبية معينة ألوراق مالية معينة أو لنوع معُت من الشركات أو دلناطق جغرافية معينة
أو ألنشطة معينة،لذا البد على ادلستثمر أن يكون على اطالع هبا حىت ال يتفاجأ بتغيَتىا 

 :قيد العائد- ه

جزء يكفي لتعويضو عن رلرد حرمانو :    و يقصد بو العائد الذي ؽلكن أن يقبلو ادلستثمر على االستثمار يف احملفظة و يتمثل ىذا العائد يف جزأين 
من تلك األموال لشراء أوراق مالية، و ىو ما يطلق عليو بالعائد مقابل عنصر الزمن، أما اجلزء الثاين فيتمثل يف عائد يكفي لتعويض ادلستثمر عن 

. ادلخاطر اليت تتعرض ذلا األموال ادلستثمرة

: قيود و محددات المخاطر- و

خر و من ورقة مالية ألخرى و من درجة حظر معُت آلخر، لذا ال بد على ادلستثمر أن آل     إن درجة تقلب ادلخاطر تتنوع و زبتلف من استثمار 
. يكون على علم هبذه ادلخاطر و مدى تأثَتىا على العائد

 :أساليب تكوين المحفظة المالية: رابعا

: ؽلكن التمييز بُت أسلوبُت معروفُت علا

: (الساذج )التنويع البسيط -أ
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، و ذلك من خالل شراء زلفظة ربتوي على عدد كبَت من األسهم يتم اختيارىا     يعتمد ىذا األسلوب على توزيع ادلخاطر باالعتماد على التنويع
من قطاعات اقتصادية سلتلفة، و يستند مفهوم التنويع البسيط على فكرة أن احملفظة اليت تشتمل على ثالث أوراق مالية تصدرىا ثالث مؤسسات ىي 

أكثر تنويعا من زلفظة مالية تشتمل على ورقتُت ماليتُت دلؤسستُت سلتلفتُت، و احملفظة اليت تشتمل على أربعة أوراق مالية تصدرىا أربع مؤسسات 
. اخل........سلتلفة ىي أكثر تنويعا من زلفظة تشتمل على ثالث أوراق مالية تصدرىا ثالث مؤسسات سلتلفة

 )    و بالتارل فان اختيار األوراق ادلالية ادلكونة للمحفظة من ادلؤسسات ادلختلفة غلعلها تتعرض دلؤشرات اقتصادية سلتلفة، فإذا كان أداء عدد منها 
ضعيفا فيوازنو أو يعوض عنو األداء اجليد لألوراق ادلالية األخرى احملتفظ هبا ضمن احملفظة نفسها، شلا غلعل عائد احملفظة ككل  (األوراق احملتفظ هبا 

. يظهر تقلبا أقل لبعض الوقت

      و ىكذا قد يأخذ التنويع الساذج صورة تتمثل يف وضع حد أقصى للمبالغ ادلستثمرة يف إصدار واحد، و ذلك كوسيلة لعدم تركيز ادلوارد ادلالية يف 
أسهم عدد زلدد من ادلنشآت، و تبدو أعلية التنويع يف ظل نتائج الدراسات اليت تشَت إذل أن ادلخاطر غَت ادلنتظمة أي اليت ؽلكن ذبنبها بالتنويع سبثل 

، كما تشَت الدراسات كذلك إذل أن اجلانب األكرب من ادلخاطر %75 أو 70من ادلخاطر الكلية، بل و ردبا تصل نسبتها إذل % 50ما يزيد عن 
غَت ادلنتظمة ؽلكن التخلص منها من خالل تشكيل احملفظة من عشرة استثمارات سلتارة عشوائية أو أكثر من ذلك قليال ، و ذلك حىت و لو كانت 

. سلصصات احملفظة موزعة بينها بالتساوي

   و يفضل أن تكون مكونات احملفظة من األوراق ادلالية دلؤسسات تعمل يف صناعات سلتلفة و ذات ارتباطات ضعيفة ، إذ يتم ذبمع األسهم من 
و بعض النسب ادلالية األخرى ، رغم أن ىذا  (العائد/السعر )العوائد و توزيعات األرباح و ادلضاعف :  ىذه الصناعات بناءا على معايَت معينة منها

. لن تكون لو مزايا كبَتة بادلقارنة باالختيار العشوائي دلكونات احملفظة خاصة اذا تكونت احملفظة من عشر أوراق مالية متنوعة فأكثر

 (EVANS &  ARSHER)     و الشكل التارل يوضح أثار التنويع يف زبفيض ادلخاطر وفقا لدراسات قام هبا كل من 

 

 حجم ادلخاطر                      أثار التنويع في تخفيض المخاطر (:1)                          الشكل 

 

 ادلخاطر الكلية 

 ادلنتظمة غَت ادلخاطر 

  

 

 

                                                                    ادلخاطر ادلنتظمة

عدد األوراق ادلالية 
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داللة على العالقة العكسية بُت عدد األوراق اليت  (ينحدر من األعلى إذل األسفل  )     يتضح من الشكل أعاله أن منحٌت ادلخاطرة ذو ميل سالب 
و يالحظ أن ادلخاطرة تستمر يف االطلفاض كلما زاد تنويع احملفظة، و ىكذا فإن اجلانب األكرب من ادلخاطرة غَت . ربتوي احملفظة و درجة سلاطرهتا

ادلنتظمة ؽلكن التخلص منو من خالل زلفظة تشتمل على عشرة إذل مخس عشرة ورقة مالية، على أن يكون عدد األوراق ادلالية لشركات سلتلفة و ليس 
. لشركة واحدة سلتارة اختيارا عشوائيا

    إن االغلابيات ادلًتتبة عن إضافة األوراق ادلالية إذل احملفظة يقابلها أيضا عدد من السلبيات ادلًتتبة عن ادلبالغة يف عدد األوراق اليت ربتوي عليها 
 :احملفظة، و أىم ىذه السلبيات مايلي

 إن اإلدارة الفعالة للمحفظة تتطلب البحث و التحليل ادلستمر ألوضاع الورقة ادلالية هبدف شراء أوراق مالية و إضافتها إذل :صعوبة إدارة المحفظة- 
. احملفظة أو بيع أخرى، و تزداد صعوبة إدارة احملفظة كلما زاد عدد األوراق ادلكونة ذلا

 إن شراء و بيع األوراق ادلالية يتطلب دفع عمولة للوسيط الذي يقوم بعمليات البيع و الشراء ، خاصة إذا قام بشراء :ارتفاع تكاليف المعامالت- 
. كميات صغَتة من أوراق مالية متعددة

.  حيث أن احتمال ازباذ قرارات استثمارية غَت صحيحة تزداد مع ازدياد عدد األوراق يف احملفظة:اتخاذ قرارات استثمارية غير سليمة- 

 كلما مالت سياسة احملفظة إذل ادلغاالة يف تنويع مكوناهتا كلما زادت تكاليف البحث عن :ارتفاع تكاليف البحث عن استثمارات جديدة- 
. استثمارات جديدة لضمها إذل احملفظة

  :(MARKOWITZ)تنويع ماكوتيز - ب

. ، و ىي نظرية معيارية تعٌت بالقرارات ادلالية الرشيدة من حيث ادلوازنة بُت ادلخاطرة و العائد   يطلق على ىذا األسلوب نظرية احملفظة احلديثة

      يقوم تنويع ماركويتز على فكرة أساسية مؤداىا أن سلاطر احملفظة ال تتوقف فقط على سلاطر االستثمارات اليت تشتمل عليها، بل تتوقف أيضا 
على العالقة اليت تربط عوائد تلك االستثمارات، و ىذا يعٍت ضرورة االختيار الدقيق لالستثمارات اليت تكون احملفظة، و ذلك دبراعاة طبيعة االرتباط 

بُت العوائد ادلتولدة عنها، فعندما تكون ىناك عالقة طردية بُت عوائد االستثمارات اليت تتكون منها احملفظة فإن ادلخاطر اليت تتعرض ذلا تكون أكرب شلا 
أو توجد بينهما عالقة عكسية ، و دبا  أن معامل االرتباط بُت عوائد االستثمارات الفردية  (ال يوجد بينها عالقة )لو كانت تلك العوائد مستقلة 

 إذل  أنو كلما اطلفض معامل االرتباط بُت عوائد االستثمارات كلما اطلفضت MARKOWITZفقد توصل    (1)-و  (1+)يًتاوح بُت 
. ادلخاطر اليت يتعرض ذلا عائد احملفظة

:  يف بناء ظلوذج على الفروض التالية MARKOWITZلقد اعتمد ماركويتز 

. يتمثل البديل االستثماري بتوزيع احتمارل للعوائد ادلتوقعة خالل فًتة االحتفاظ باألدوات االستثمارية- 1

. يقدر ادلستثمر ادلخاطر اليت تواجو احملفظة على أساس تغَت العوائد ادلتوقعة- 2

. ػلاول ادلستثمر تعظيم العوائد ادلتوقعة لفًتة واحدة، علما بأن ادلنحنيات ادلعتمدة لديهم تفسَت بادلنفعة احلديثة ادلتناقصة للثروة- 3

، و بالتارل فهم يفضلون العوائد األعلى على العوائد األدىن عند نفس ادلستوى من ادلخاطر، أو أهنم يفضلون يتسم ادلستثمرون بالسلوك العقالين- 4
ادلخاطر األدىن على ادلخاطر األعلى عند نفس ادلستوى من العوائد، و يف ظل ىذه الفروض يوصف االستثمار بأنو كفؤ إذا دل توجد ورقة مالية أو 
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زلفظة يتعرض عائدىا إذل سلاطر أقل بفرض تساوي العائد ادلتولد، فان العائد و ادلخاطر علا ادلتغَتان األساسيان لتقييم الفرص االستثمارية طادلا أهنما 
. يلعبان دورا مهما يف عملية ازباذ القرار االستثماري سواء على مستوى األفراد أو على مستوى ادلؤسسات

 

 :عائد ومخاطرة المحفظة المالية: نيالفصل الثا

  على االستثمارات الفرديةالعائد: أوال

 :تعريف العائد- أ

: وردت عدة تعريفات دلصطلح العائد نذكر منها 

يعرف العائد على انو التدفق النقدي احلقيقي الذي ػلصل عليو ادلستثمر خالل فًتة زمنية معينة،حيث يتم التعبَت عنو بشكل نسبة من تكلفة -
. االستثمار يف بداية الفًتة و يسمى بالعائد لفًتة اإلقتناء

. كما يعرف بأن قدرة الدينار الواحد ادلستثمر يف ادلشروع على توليد أرباح صافية للمستثمر-

العائد ىو ادلقابل الذي يطمح ادلستثمر احلصول عليو مستقبال نظَت استثماره ألموالو، فادلستثمر يتطلع دائما إذل ىذا العائد هبدف تنمية ثروتو و - 
. تعظيم أمالكو

.  و بالتارل ؽلكن القول أن العائد بالنسبة الستثمار ما يعٍت ما يدره رأس ادلال من إيراد خالل فًتات زمنية زلددة

 :ؽلكن أن يأخذ العائد ادلارل عدة أشكال

.  إذا كانت الورقة ادلالية سبثل حق ملكية يف الشركة كاألسهم: توزيعات األرباح- 1

 . إذا كانت الورقة ادلالية سبثل دينا بالنسبة للشركة، كالسندات اليت يتحصل حاملها على الفائدة ادلتفق عليها: الفوائد- 2

و تنتج عن ادلتاجرة باألوراق ادلالية يف السوق الثانوي، حيث يتمثل ىذا العائد يف الفرق بُت سعر الشراء و سعر البيع للورقة : األرباح الرأسمالية- 3
. ادلالية

 : أنواع العائد- ب

: ؽلكن التميز بُت أنواع عدة للعائد نكملها فيما يلي 

:  (الفعلي)المتحقق العائد - 1

مت ربقيقو فعال خالل فًتة زمنية معينة، و  و ىو ما،   ىو ادلكافأة اليت ػلصل عليها ادلستثمر تعويضا عن فًتة االنتظار و ادلخاطر احملتملة لرأس ادلال
 : ػلسب من خالل العالقة بُت تغَتات سعر السهم و توزيعات األرباح و بُت سعر السهم عند تاريخ شرائو، بالعالقة التالية

 



 

8 
 

𝑅𝑖𝑡 =
𝑃𝑖 ,𝑡 + 𝐷𝑖 ,𝑡 − 𝑃𝑖 ,𝑡−1

𝑃𝑖,𝑡−1
=

𝑃𝑖 ,𝑡 + 𝐷𝑖𝑡

𝑃𝑖,𝑡−1
− 1 

: حيث

  𝑅it عائد الورقة ادلاليةi يف اللحظة الزمنية t .

 𝑃i,t سعر الورقة ادلاليةi يف اللحظة الزمنية t .

 𝑃i,t−1 سعر الورقة ادلالية i يف اللحظة الزمنية (t-1.) 

 𝐷𝑖 ,𝑡 . tتوزيعات األرباح يف اللحظة الزمنية  

 

 ىو معدل العائد الدوري الذي يتوقع احلصول عليو من كل دينار مستثمر يف موجودات أو أصول : الفردي العائد المتوقع على اإلستثمار-2
ادلؤسسة وهتتم ادلؤسسات بالعائد ادلتوقع من األموال ادلستثمرة بغية مقارنتو مع معدل العائد ادلطلوب على اإلستثمار فإذا كان معدل العائد ادلتوقع أكرب 

من معدل العائد ادلطلوب يف السوق ادلالية فإن ذلك يعٍت أن القرارات ادلالية للمؤسسة سليمة ونتائج نشاطها مرحبة، ذلك ألن معدل العائد ادلتوقع 
حبد ذاتو ليس لو معٌت إال إذا كان ىناك معدل مرجعي يقارن بو يتمثل يف معدل العائد ادلطلوب، وىناك ثالث طرق حلساب معدل العائد ادلتوقع على 

: اإلستثمار تعتمد كل منها على  معدل العائد ادلتحقق السنوي، وىذه الطرق ىي

، n ػلسب معدل العائد ادلتوقع من خالل الوسط احلسايب  دلعدالت العائد السنوي ادلتحققة خالل مدة معينة :طريقة الوسط الحسابي - أ
 : وفق الصيغة الرياضية اآلتية

𝐸 𝑅𝑖 =  𝑅𝑖/𝑛

𝑛

𝑖=1

 

𝐸 𝑅𝑖 : معدل العائد ادلتوقع على االستثمارi 

𝑛 :احملسوب عنها معدل العائد (السنوات )عدد الفًتات 
𝑅𝑖: (السنة )معدل العائد ادلتحقق خالل الفًتةi . 

 :الطريقة االحتمالية - ب

     يقصد بو ادلتوسط ادلوزون إلحتماالت العوائد اليت ؽلكن ربقيقها، وفقا العتقادات متخذ القرار لطبيعة احلالة االقتصادية ادلطلوب التنبؤ هبا 
 وال تفضل ىذه الطريقة يف حساب معدل العائد ادلتوقع نظرا الختالفوجهات النظر حول تقدير احتمال ربقق معدل .لالستثمارات ذات ادلخاطرة

 :وفق العالقة التاليةالعائد،  وػلسب من خالل ضرب معدل العائد ادلتحقق السنوي يف احتمال ربققو 

𝐸 𝑅𝑖 =  𝑅𝑖 . 𝑃𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 :حيث
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  𝑅i  العائد ادلتوقع ذلذه االحتماالت

 𝑃Ri  i للورقة Rاحتمال احلصول على العائد  

 𝐸(Ri)  العائد ادلتوقع للورقةi 

ػلسب معدل العائد على االستثمار من خالل العالقة اخلطية بُت معدل العائد ادلتحقق السنوي للمؤسسة، ومعدل العائد :الطريقة االحصائية- ج
 .حملفظة السوق خالل مدة زمنية معينة

E(Ri)=α+Ɓ.RM 

E(Ri):معدل العائد ادلتوقع على االستثمارi 

α :معدل العائد ادلتوقع على االستثمارiعندما يكون معدل العائد حملفظة السوق يساوي الصفر  .

Ɓ :التغَت يف معدل العائد ادلتوقع لالستثمارi  عندما يتغَتعائد زلفظة السوق بوحدة واحدة 

RM :معدل العائد السنوي حملفظة السوق. 

 معدل العائد المطلوب - 3

معدل العائد ادلطلوب ىو ادلعدل الذي يطلبو ادلستثمر على استثماره تعويضا عن ادلخاطر احملتملة، و ىو يعوض ادلستثمر عن القيمة الزمنية للنقود     
و التضخم و سلاطر االستثمار، و يقصد بادلخاطر ىنا ادلخاطر النظامية اليت تزداد بزيادة معدل العائد على األموال ادلستثمرة، و بذلك فإن العائد 

 .ادلطلوب ىو عبارة عن ادلعدل اخلارل من ادلخاطرة مضافا إليو عالوة ادلخاطرة

  (CAPM)ؽلكن حساب من خالل معادلة ظلوذج تسعَت األصول الرأمسالية

Ri = R𝑓 + (Rm − R𝑓)β
i
 

: حيث 

  𝑅i العائد ادلطلوب لألصلi. 

 𝑅𝑓 (أذونات اخلزينة مثال  ) العائد اخلارل من ادلخاطرة .

 Rmعائد السوق .

 𝛽i  ادلخاطر ادلنتظمة لألصلi .

: عائد محفظة األوراق المالية - ج 

.  األوراق ادلشكلة ذلاتدرىا  ؼلتلف عائد احملفظة عن عائد الورقة ادلالية الفردية فهو عبارة عن رلموع ادلنافع اإلضافية اليت 

حيث سبثل .  معدل العائد على احملفظة يظهر عادة يف صورة دالة خطية، و ىو عبارة عن ادلتوسط ادلرجح باألوزان لالستثمارات الفردية يف احملفظة
. األوزان النسب ادلئوية ادلوظفة يف كل استثمار
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 :و ؽلكن صياغة عبارة العائد على النحو التارل و ؽلكن صياغة عبارة العائد على النحو التارل

𝑅𝑝 =  𝑊𝑖 . 𝑅𝑖

𝑛

𝐼=1

 

: حيث 

 𝑅p عائد احملفظة  

  𝑅i عائد الورقة ادلاليةi 

 𝑊i  iنسبة األموال ادلستثمرة يف الورقة  

 و يعطى ،و بذلك ؽلكن استنتاج العائد ادلتوقع للمحفظة، و الذي ىو عبارة عن ادلتوسط ادلرجح للعوائد ادلتوقعة لألصول ادلالية ادلشكلة للمحفظة
: العائد ادلتوقع للمحفظة بالصيغة التالية

𝐸 𝑅𝑝 =  𝑊𝑖 . 𝐸(𝑅𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

:  حيث

 𝐸(𝑅𝑝) العائد ادلتوقع للمحفظة

  𝐸(𝑅𝑖) العائد ادلتوقع للورقة ادلاليةi 

  𝑊𝑖 نسبة األموال ادلستثمرة يف الورقة ادلاليةi 

 n  عدد األوراق ادلالية. 

: مثال

:  أوراق مالية كما يلي 5دينار موزعة على  50000زلفظة استثمارية رأمساذلا  

 A B C D Eالورقة المالية 

 10000 7500 7500 20000 5000القيمة في رأسمال المحفظة 

 0,3 0,15 0,15 0,01 0,02 للورقة المالية 𝑹𝐢معدل العائد 

 

 .إيجاد معدل العائد على المحفظة أعاله: المطلوب  

: الحل
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: حساب الوزن النسيب لكل ورقة مالية ضمن احملفظة -1

𝑊A =
5000

50 000
= 10%  . 𝑊𝐵 =

20000

50000
= 40%  .      𝑊𝐶 =

7500

50000
= 15%.    𝑊𝐷 =

7500

50000
= 15% 

𝑊𝐸 =
10000

50000
= 20%. 

: حساب العائد -2

R𝑝 =  Wi  Ri

s

i=1

=  0,1 × 0,02 +  0,4 × 0,01 +  0,15 × 0,15 +  0,15 × 0,15 + (0,2 × 0,3) 

𝑅𝑝 = 0,147 = 14,7% 

مخاطرة المحفظة المالية :ثانيا 

    يتعرض ادلستثمر يف األوراق ادلالية عموما إذل أنواع من ادلخاطر، تتباين درجتها و قوهتا وفقا لنوع االستثمار و زمنو، و شكل األداة االستثمارية،  و 
. قناعة ادلستثمر يف ربمل ىذه ادلخاطر الناذبة عن رغبتو يف ربقيق عائد نتيجة عملية االستثمار يف األوراق ادلالية

 :تعريف المخاطرة- أ

:     تعددت التعريفات اليت أعطيت للمخاطرة تعكس وجهات نظر الباحثُت ادلختلفة حول ىذا ادلفهوم، و من بُت ىذه التعريفات نذكر ما يلي

ؽلكن تعريف سلاطرة االستثمار بأهنا حالة عدم التأكد من التدفقات النقدية ادلستقبلية ادلتأتية من االستثمار، أو أهنا عبارة عن درجة التذبذب يف * 
. العائد ادلتوقع أو درجة اختالف العائد الفعلي قياسا بالعائد ادلتوقع

كما تعرف بأهنا تذبذب العائد ادلتولد، أو عدم التأكد من حتمية حصول العائد أو من حتمية حجمو أو وزنو أو انتظامو أو من صبيع ىذه األمور * 
 .رلتمعة معا 

احتمالية التعرض إذل خسائر غَت متوقعة و غَت سلطط ذلا نتيجة تذبذب العائد ادلتوقع، أي أن ادلخاطرة تتمثل يف اضلراف األرقام الفعلية عن األرقام * 
 .ادلتوقعة أو ادلتنبأ هبا 

   بناءا على التعاريف السابقة للمخاطرة ؽلكن القول أن مفهوم ادلخاطرة ينصرف إذل عدم انتظام العوائد سواء كان ذلك يف قيمتها أو يف نسبتها إذل 
. ادلرتبط بادلستقبل (عنصر الشك )رأس ادلال، دبا يتفق مع حالة عدم التأكد و عدم اليقُت 

تصنيف المخاطرة - ب

   ؽلكن تقسيم و تصنيف ادلخاطرة إذل سلاطر منتظمة وسلاطر غَت منتظمة، إضافة إذل ادلخاطر ادلختلطة  

: المخاطر المنتظمة- 1

   تعرف بأهنا ادلخاطر ادلتعلقة بالنظام ذاتو، و من مث فإن تأثَتىا يشمل عوائد و أرباح صبيع األوراق ادلالية اليت يتم تداوذلا يف البورصة، و ربدث تلك 
روب، أو بعض االضطرابات الداخلية ادلفاجئة، أو تغيَت يف النظام حادلخاطر عادة عند وقوع أحداث كبَتة تتأثر معها السوق بأكملها، كحدوث 
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السياسي، وال توجد سياسة للحماية من ادلخاطر الناصبة عن تلك األحداث، إال أنو على ادلستثمر أن يعرف مقدما احتمال تأثر األسهم بتلك 
. ادلخاطرة

:                                                  استخالص خصائص ادلخاطر ادلنتظمة كما يلي من التعريف السابقة ؽلكن

.                                                            تنتج عن ذلك عوامل تؤثر يف السوق بشكل عام وليس بشكل خاص- 

.                                                                     ال يقتصر تأثَتىا على شركة معينة أو قطاع معُت- 

.                                                                                             ترتبط ىذه العوامل بالظروف السياسية و االقتصادية و االجتماعية كاالضطرابات العامة أو حاالت الفساد أو احلروب أو تغَتات معدالت الفائدة- 

ال ؽلكن ذبنبها بالتنويع - 

: مصادر و مكونات المخاطر المنتظمة- 1-1

: تشمل مصادر ادلخاطر ادلنتظمة ما يلي 

: مخاطر سعر الفائدة- 1-1-1

    إن ارتفاع أو اطلفاض سعر الفائدة لو تأثَت معاكس على أسعار األوراق ادلالية و االستثمارات األخرى،  فإرتفاع سعر الفائدة يؤدي دائما إذل 
اطلفاض أسعار األسهم و السندات، ألن ادلستثمر العادي يف ىذه احلالة سوف يفصل بيع األوراق ادلالية اليت ؽلتلكها ووضع شبنها كوديعة يف أحد 

البنوك مثال، شلا سيدر عليو عائدا أعلى، و تكون أسباب ىذه العالقة العكسية بُت أسعار الفائدة و أسعار األوراق ادلالية ناذبة عن كون سعر الفائدة 
يف السوق ىو سعر اخلصم ادلستخدم يف حساب القيم احلالية لألوراق ادلالية، و ىكذا سبيل كافة األوراق ادلالية إذل التحرك يف اذباه معاكس أو مضاد 

. للتغَتات احلاصلة يف مستوى أسعار الفائدة

.  نشر إذل أن تأثَت سلاطر سعر الفائدة يكون بدرجة أكرب على األوراق ادلالية ذات الدخل الثابت مقارنة باألوراق ادلالية ذات الدخل ادلتغَت

:  مخاطر القوة الشرائية- 1-1-2

و ػلد ذلك بسبب التضخم، و يصل ىذا النوع من ادلخاطر إذل .    أي تعرض األموال ادلستثمرة إذل اطلفاض يف قيمتها احلقيقية أي يف قوهتا الشرائية
أقصاه إذا تعلق األمر باألوراق ادلالية ذات الدخل الثابت كالسندات، و قد يرى البعض أن األسهم العادية زلمية من التضخم، أي أهنا ربمي من 

يقتنيها من سلاطرة القوة الشرائية، إال أن ىذا  غَت صحيح، ذلك أن األسهم العادية قد تتأثر بدرجة أقل مقارنة بالسندات إال أهنا ال تؤدي دائما إذل 
 .زيادات حقيقية يف القوة الشرائية أثناء التضخم، و من مث فإهنا توفر ربوطا جزئيا فقد من التضخم

 مخاطر السوق- 1-1-3

    تتأثر أسعار األوراق ادلالية بالظروف السياسية و االقتصادية العامة يف ادلنطقة، كما تتأثر أيضا بالعوامل النفسية يف السوق، مثل الوالء ألسهم معينة 
أو اجلري خلف حاالت الذعر يف السوق و االستماع إذل اإلشاعات و ادلعلومات غَت ادلؤكدة، أو حىت التأخر يف احلصول على ادلعلومات الصحيحة 

و نتيجة ذلذه الظروف تتجو أسعار األوراق ادلالية للتحرك صعودا و ىبوطا . و ازباذ قرار شراء األوراق ادلالية بعد مرور الوقت ادلناسب و ارتفاع األسعار
. و ال تستقر عند مستوى زلدد
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   و صلد أن األحداث اخلارجية اليت ربرك أسعار األوراق ادلالية يصعب التنبؤ هبا، و طادلا أنو يصعب التنبؤ باألحداث اخلارجية فإن ادلستثمر ال 
يستطيع فعل أي شيء لتجنب ىذه التقلبات القصَتة األجل يف أسعار األسهم ادلصاحبة لتلك األحداث، و تكون األسهم العادية أكثر عرضة للتأثر 

هبذه التقلبات على عكس األوراق ادلالية األخرى كاألسهم ادلمتازة و السندات، حيث تكون قيمتها احلقيقية ادلقدرة أكثر دقة من القيمة احلقيقية 
. لألسهم العادية

  : المخاطر غير المنتظمة- 2

     ىي ادلخاطر الناذبة عن عوامل تتعلق بشركة معينة أو قطاع معُت، و تكون مستقلة عن العوامل ادلؤثرة يف النشاط االقتصادي ككل، و ؽلكن إن 
ػلمي ادلستثمر نفسو من تلك ادلخاطر عن طريق تنويع استثماراتو و ذالك باالستثمار يف عدة أنواع من األوراق ادلالية، و اليت ال ؽلكن أن تتأثر بتلك 

 .ادلخاطر ادلتفرقة يف نفس الوقت، و ىو ما يعرف بتنويع ادلخاطر االستثمارية 

  :مصادر المخاطر غير المنتظمة- 2-1

:    تتضمن ما يلي 

: مخاطر الصناعة-  2-1-1

    يقصد هبا تلك ادلخاطر اليت تتعلق بصناعة معينة، و الناذبة عن ظروف خاصة هبذه الصناعة مثل عدم توفر ادلواد لصناعة معينة، أو ظهور 
اخًتاعات جديدة تؤدي إذل توقف أو احلد من الطلب على ادلنتجات القدؽلة،  كما حصل بالنسبة للطلب على األجيال القدؽلة من أجهزة الكومبيوتر 

و الذي تأثر مع ظهور األجيال احلديثة ادلتطورة، كذلك فإن إلغاء إعفاءات ضريبية كانت شلنوحة لسلع صناعة معينة أو زيادة الضريبة على صناعة 
.أخرى تؤثر على أرباح كافة الشركات اليت تعمل يف ظل تلك الصناعة

. 

: مخاطر اإلدارة- 2-1-2

   و يقصد هبا أخطاء اإلدارة احملتمل أن يرتكبها أفراد فريق اإلدارة و اليت تؤدي إذل إحداث تأثَتات غَت منتظمة يف العوائد ادلستحقة للمستثمرين، و 
من أخطاء اإلدارة الشائعة عدم اإلستعداد دلواجهة األزمات، أو ازباذ قرارات خاطئة نتيجة معلومات غَت مكتملة أو غَت دقيقة قد تؤثر على أرباح 

. الشركة

: قياس المخاطر المنتظمة لألصل المالي-  4

، ىذا األخَت يقيس حساسية عائد األوراق ادلالية ذباه عائد زلفظة السوق، أي أنو مقياس لتوافق حركة عائد beta   تقاس ادلخاطر ادلنتظمة بعامل 
. ورقة مالية معينة مع عائد رلموعة من األوراق ادلالية يف السوق و اليت تشكل زلفظة السوق

.  على العالقة التارؼلية بُت معدل عائد الورقة ادلالية و معدل عائد زلفظة السوق(beta)تعتمد قيمة بيتا 

:  بالعالقة التالية beta   و يعطى معامل 

 

𝛽x =
cov(Rx , Rm )

δRm

2 =
r Rx , Rm  δx (δm )

δm
2  
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=
𝑟 𝑅𝑥 , 𝑅𝑚 (𝛿𝑥)

𝛿𝑚
 

: حيث

  𝛽x معامل بيتا(beta) لألصل x .

  𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑥 , 𝑅𝑚) التباين ادلشًتك دلتوسط عائد األصل(x)و متوسط عائد زلفظة السوق .

 𝑟(𝑅𝑥 , 𝑅𝑚) معامل االرتباط بُت عائد األصلxو عائد السوق  . 

 𝛿𝑚االضلراف ادلعياري لعائد السوق .

 δ𝑥 االضلراف ادلعياري لعائد األصلx. 

:  بادلقارنة مع قيمة الواحد كاأليت betaو يفسر معامل 

 𝑏𝑒𝑡𝑎 =  سلاطر األصل ادلارل مساوية دلخاطر السوق ← 1

  𝑏𝑒𝑡𝑎 <  سلاطر األصل أقل من سلاطر السوق ← 1

  𝑏𝑒𝑡𝑎 >  سلاطر األصل أكرب من سلاطر السوق ←1

  𝑏𝑒𝑡𝑎 =  سلاطر األصل مرتبطة دبخاطر السوق ←0

  𝑏𝑒𝑡𝑎 = .  سلاطر األصل مساوية دلخاطر السوق و لكن باذباه عكسي←1−

: الكليةقياس المخاطر - 5

. التباين، االضلراف ادلعياري و معامل االختالف: ؽلكن قياس ادلخاطر غَت ادلنتظمة بطرق متعددة لعل أعلها 

: التباين و االنحراف المعياري- 5-1

    يعترب كل من التباين و االضلراف ادلعياري كمقياسُت للمخاطر غَت ادلنتظمة، حيث يعرب عن التباين بتشتت القيم عن وسطها احلسايب، و ػلسب 
: التباين ألصل مارل واحد بالعالقة التالية

 إذا كان العائد ادلتوقع بالطريقة االحتمالية: 

𝛿𝑥
2 =  (𝑅𝑥 − 𝐸(𝑅𝑥))2

𝑛

𝑖=1

. 𝑃(𝑅𝑥) 

: حيث 

 δ𝑥
. x سبثل تباين األصل2
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  𝑅𝑥العائد ادلتوقع .  

  𝑃 𝑅𝑥 احتمال ربقق العائد  .

  𝐸(𝑅𝑥)القيمة ادلتوسطة للعائد ( العائد ادلتوقع على االصلx) 

  إذا كان العائد ادلتوقع بطريقة الوسط احلسايب وn (تباين العينة) 30 أقل من 

𝛿𝑥
2 =

 (𝑅𝑥 − 𝐸(𝑅𝑥))2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 

 :حيث 

 δ𝑥
. x سبثل تباين األصل2

  𝑅𝑥العائد ادلتوقع .  

𝑛 عدد السنوات 

(𝑅𝑥)القيمة ادلتوسطة للعائد ( العائد ادلتوقع على االصلx) 

 

  إذا كان العائد ادلتوقع بطريقة الوسط احلسايب وn (تباين اجملتمع) 30 أكرب أو يساوي 

𝛿𝑥
2 =

 (𝑅𝑥 − 𝐸(𝑅𝑥))2𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

: أما االضلراف ادلعياري فيعرف على أنو اجلذر الًتبيعي للتباين أي 

𝑆 =  𝛿2 

و يتم التعرف على اخلطر ادلرتبط باستثمار معُت من خالل معرفة تغَت معدالت العائد، حيث كلما زاد التقلب يف ىذه ادلعدالت كلما زادت ادلخاطر 
. و العكس صحيح

 : معامل االختالف- 5-2 

حيث ؽلكن أن يتساوى االضلراف ادلعياري ألصلُت ماليُت، و  )    ؽلكن أن تظهر بعض ادلشاكل يف استخدام االضلراف ادلعياري كمقياس للخطر 
و ؽلكن ذبنب ىذه ادلشكلة من خالل استخدام معامل , (بالتارل تتساوى ادلخاطرة مع أن النسبة ادلؤوية الضلراف العوائد ألحدعلا أكرب من اآلخر

االختالف كمقياس للمخاطرة بدال من االضلراف ادلعياري، و يتم حساب معامل االختالف عن طريق قسمة االضلراف ادلعياري على الوسط احلسايب 
: للقيم ادلتوقعة على النحو التارل
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𝐶𝑉 =
𝛿 ×

𝐸(𝑅𝑥)
 

 :قياس مخاطر المحفظة المالية- 6

إن خطر احملفظة ادلالية أو درجة التقلب يف عائدىا ال يتوقف على سلاطر األوراق ادلالية ادلشكلة ذلا فقط،  بل يتوقف أيضا على طبيعة االرتباط بُت 
عوائد تلك األوراق، و تقاس سلاطرة احملفظة بتباين العوائد ادلتوقعة ألصوذلا مرجحة بأوزاهنا و معامالت ارتباطها، و كلما كان التباين منخفضا كان 

. ذلك مؤشرا على اطلفاض سلاطرة احملفظة

: قياس التباين و االنحراف المعياري لمحفظة مكونة من أصلين ماليين - 6-1

 :     يقاس التباين حملفظة مالية مكونة من أصلُت ماليُت بادلعادلة التالية

δp
2 = W1

2W1
2 + W2

2δ2
2 + 2w1w2δ1δ2 r1,2 ………… (∗) 

: حيث 

 δ1
  (درجة ادلخاطرة  ) تباين معدالت العائد ألصول احملفظة ككل 2

 δ2    ,
2 δ1

. تباين معدالت عائد األصل األول و الثاين على الًتتيب : 2

 𝑊2   ,    W1 : لألصل األول و الثاين حيث (نسبة األموال ادلستثمرة)الوزن النسيب  :  (w1 + 𝑤2 = 1) 

    𝑟1,2  : معامل االرتباط بُت معدالت عائد األصل األول و الثاين  .

:     علما أن

2و 1 التغاير ادلشًتك لألصلُت     𝑐𝑜𝑣 1,2     ∶ 𝑟1,2        حيث =
𝑐𝑜𝑣 (1,2)

𝛿1  .𝛿2
     

:  بداللة التغاير كما يلي (∗)و بالتارل ؽلكن كتابة ادلعادلة 

δ𝑝
2 = w1

2δ1
2 + w2

2δ2
2 + 2w1w2cov(1,2) 

:   أي  δ𝑝
  و يتم احلصول على درجة ادلخاطرة من خالل االضلراف ادلعياري الذي ؽلثل   2

 

δ𝑝 =  w1
2δ1

2 + w2
2 δ2

2 + 2w1w2δ1δ2r1,2 

   

1يكون زلصورا دوما بُت  (𝑟1,2)     و طادلا أن معامل االرتباط بُت عائدي األصلُت ادلاليُت  ،  فيمكن التميز بُت ثالث حاالت حلساب ±
: و ىذه احلاالت ىي. (حيث تتناسب سلاطرة احملفظة صعودا مع تزايد درجة االرتباط بُت عوائد أصوذلا )سلاطرة احملفظة ادلكونة من أصلُت، 
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∗ 𝑟1,2 = 1 → δp
2 = (w1δ1 + w2δ2)2 → δp = w1δ1 + w2δ2 

∗ 𝑟1,2 = 0 → 𝛿𝑝
2 = 𝑤1

2𝛿1
2 + 𝑤2

2𝛿2
2 

∗ 𝑟1,2 = −1 → 𝛿𝑝
2 = (𝑤1𝛿1 − 𝑤2𝛿2)2 → 𝛿𝑝 =  𝑤1𝛿1 − 𝑤2𝛿2  

     

. ففي احلالة األوذل تكون سلاطرة احملفظة عند أعلى مستوياهتا بينما تكون أقل يف احلالة الثانية، أما يف احلالة الثالثة فتكون عند أدىن مستوياهتا

و يعٍت شلا سبق أن درجة ادلخاطرة للمحفظة بوجو عام ال تعتمد فقط على درجة ادلخاطرة لكل أصل مارل على حدى، و إظلا أيضا على درجة 
. االرتباط بُت العوائد اخلاصة باألصول ادلختلفة داخل احملفظة

 

 :للمحفظة ادلالية ادلكونة من أصلى يف أدىن قيمة لو غلب أن تكون (سلاطرة )وإصباال لكي تكون االضلراف ادلعياري  -

𝑤1 =
𝛿2(𝛿2−𝑟1,2 .𝛿1)

𝛿1
2 + 𝛿2

2 − 2δ1δ2r1,2

 

 :r1,2-=1: وإذا كان

𝑤1 =
δ2

δ1 + δ2

 

 

 

 :   أصل ماليnالتباين و االنحراف المعياري لمحفظة مالية مكونة من - 6-2

: ، فإن سلاطرة احملفظة ادلالية تقاس عن طريق العالقة التالية للتباين( n > 2) أصل مارل حيث nة تتكون من ييف حالة زلفظة مال   

 

δ𝑝
2 =  wi

2δi
2

n

i=1       
+ 2   wiwjrijδi

n

j=1

𝑛

i=1             

δj  

 

: و يكتب شكلها ادلصفويف على النحو التارل 
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δ𝑝
2 = (w1, w2 ……… w𝑛)  

δ11 δ12 ⋯ δ1n

δ21 δ22

⋮ ⋮
⋯

δ2n

⋮
δn1 δn2 ⋯ δnn

  

w1
w2

⋮
wn

  

 

:  و تسهيال لعملية احلساب ؽلكن االستعانة دبصفوفة التباينات و التباينات ادلشًتكة ادلوضحة يف اجلدول رقم التارل 

 أصل  nمصفوف التباينات المشتركة لمحفظة ذات : (1-4)الجدول 

  1األصل 2األصل   3األصل....   nاألصل
𝑤1𝑤𝑛𝑐𝑜𝑣(1.𝑛) .... 𝑤1𝑤3𝑐𝑜𝑣(1.3) 𝑤1𝑤2𝑐𝑜𝑣(1.2) 𝑤1

2𝛿1
 1األصل  2

𝑤2𝑤𝑛𝑐𝑜𝑣(2.𝑛) .... 𝑤2𝑤3𝑐𝑜𝑣(3.2) 𝑤2
2𝛿2

2 𝑤2𝑤1𝑐𝑜𝑣2.1 2األصل 
𝑤3𝑤𝑛𝑐𝑜𝑣(3.𝑛) ..... 𝑤3𝛿3

2 𝑤3𝑤2𝑐𝑜𝑣(3.2) 𝑤3𝑤1𝑐𝑜𝑣3.1  3األصل 

⁞ .... ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 
𝑤𝑛

2𝛿𝑛
2 .... 𝑤𝑛𝑤3𝑐𝑜𝑣(𝑛 .3) 𝑤𝑛𝑤2𝑐𝑜𝑣(𝑛 .2) 𝑤𝑛𝑤1𝑐𝑜𝑣𝑛 األصل  1.

n 
مثال 

% 20، % 30،% 50: بنسب (C . B .A) دينار، موزع بُت ثالثة أسهم  250000يدير احد ادلستثمرين زلفظة استثمارية رأس ماذلا     
.  على التوارل% 11، % 45،% 22:  وبدرجة سلاطرة % 6، %20،%25:  وكان العائد ادلتوقع منهم على الًتتيب،على التوارل

: مع معامل ارتباط بُت عوائد األسهم كما يلي

 A Bالسهم 
B 0.7  -
C 0.8 0.9 
 : حساب كل من:المطلوب

. العائد ادلتوقع على احملفظة -1
 .حملفظةااطرة مخ -2

 
 :الحـــــــــــــــل

: حساب عائد المحفظة -1
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𝑅𝑝 =  𝑊𝑖 . 𝑅𝑖

𝑛

𝐼=1

= 𝑊𝐴 . 𝑅𝐴 + 𝑊𝐵 . 𝑅𝐵 + 𝑊𝐶 . 𝑅𝐶 = 0.5  0.25 + 0.3  0.2 + 0.2. ( 0.06) 

𝑅𝑝 = 0.125 + 0.06 + 0.012 = 0.197 

𝑅𝑝 = 19.7% 

حساب مخاطرة المحفظة  -2

δ𝑝
2 =  wi

2δi
2

n

i=1       
+ 2   wiwjrijδi

n

j=1

𝑛

i=1           

δj  

δ𝑝
2 = w𝐴

2δA
2 + wB

2δB
2 + wC

2δC
2 + 2wA wB . rA.B .δAδB + 2wA wC   . rA.C . δA δC

+ 2wB wC  . rB.C . δBδC  

δ𝑝
2 = (0.5) .

2 . (0.22) .
2 + (0.3) .

2 . (0.45) .
2 + (0.2) .

2 . (0.11) .
2

+ 2 0.5  0.3 (0.7)(0.22)(0.45). + 2(0.5)(0.2)(0.8)(0.22)(0.11)

+ 2(0.3)(0.2)(0.9)(0.45)(0.11) 

δ𝑝
2 =0.0121+0.0182+0.0004+0.02+0.0038+0.0053 

δ𝑝
2 = 0.059846 

δ𝑝 =  0.059846 

δ𝑝 = 02446 = 24.46% 

(  betaمعامل ): قياس المخاطر المنتظمة في المحفظة - 7

 و ، (ادلخاطر ادلنتظمة ) سلاطرة احملفظة غَت القابلة للتنوع يقيس  beta، فإن معامل    بينما يقيس االضلراف ادلعياري للمحفظة سلاطرىا الكلية
. يساوي ذلك ادلعامل ادلتوسط ادلرجع دلعامالت بيتا لألصول الفردية على النحو ادلبُت أدناه

𝛽𝑝 =  𝑤𝑖𝛽𝑖

𝑛

𝑖=1

 

                                        = 𝑤1𝛽1 + 𝑤2𝛽2 ……… + 𝑤𝑛𝛽𝑛   

: حيث

 𝑊1 . W2 …… Wn :نسب أوزان األصول ادلشكلة للمحفظة .
 β1. β2 ……βn :معامالت بيتا لألصول ادلشكلة للمحفظة  .

 𝛽p :  (درجة ادلخاطرة ادلنتظمة  )معامل بيتا للمحفظة .
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     نظريا ؽلكن تفسَت معامالت بيتا للمحافظ بنفس كيفية تفسَت معامالت بيتا لألصول الفردية طادلا أهنا تعرب عن درجة تفاعل عائد احملفظة إزاء 
 .تغَتات السوق

مثال 

 : فيما يلى بيانات عن زلفظة استثمارية سبتلكها شركة من شركات االستثمار

 

 

 

 

 

 

 : المطلوب

. ادلرجح للمحفظة (β)ربديد معامل  -
 :الحـــــــــــــــل 

 . ربديد معامل الوزن النسيب لكل أصل -1

𝑊A =
50000

140000
= 0.3572 = 35.72% .         𝑊B =

30000

140000
= 0.2143 = 21.43% 

𝑊C =
40000

140000
= 0.2857 = 28.57%              𝑊D =

20000

140000
= 0.1431 = 14.31% 

 للمحفظة     (𝛽)حساب معامل  –2

𝛽𝑝 =  𝑤𝑖𝛽𝑖
𝑛
𝑖=1 = 35.72 3 + 21.43 4 + 28.57 0.5 + 14.31(0.6) =1.07+0.85+0.14+0.08 

𝛽𝑝 = 2.14  > 1 

 دبا أن معامل بيتا للمحفظة اكرب من الواحد فإن سلاطرة احملفظة أكرب من سلاطرة السوق

المثلى  (المالية)المحفظة االستثمارية : ثالثالفصل ال

ىناك بدائل كثَتة أمام ادلستثمر ليستغل فيها أموالو، فهناك أدوات االستثمار ذات العوائد ادلرتفعة وادلخاطر العالية، وىناك أدوات االستثمار ذات 
العوائد ادلنخفضة وادلخاطر القليلة، وكذلك أدوات االستثمار ذات العوائد ادلتوسطة وادلخاطر ادلتوسطة، وكما ذكرنا سابقا فإن كل مستثمر ؼلتلف عن 

  . ادلستثمرين اآلخرين يف أولوياتو وترتيب احتياجاتو وأىدافو

( β)معامل حجم األموال المستثمرة األصول 

 120000 3.5( A)أسهم عادية 

 70000 3( B)أسهم ممتازة 

 80000 0.5( C)سندات خاصة 

 25000 0.7( D)سندات عقارية 
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.  وبناء على أولويات ادلستثمر واحتياجاتو وأىدافو تتقرر طريقة ادلزج بُت أدوات االستثمار اليت تشكل زلفظة ذلك ادلستثمر

. (السيادة)ارتبط مفهوم احملفظة ادلثلى بنتائج ادلزج بُت األوراق ادلالية وفقا دلفهوم و قواعد اذليمنة أو السيطرة 

: تعريف مبدأ السيطرة: أوال

ادلفاضلة بُت االستثمارات ادلتاحة على أساس العائد الذي ربققو وادلخاطرة اليت تتعرض ذلا، ويقضي  (السيادة أو اذليمنة)يقصد دببدأ السيطرة 
: مبدأ السيطرة أنو

 . إذا تساوى العائد ادلتوقع من البدائل االستثمارية ادلتاحة، فإن أفضلها ىو البديل الذي يتعرض عائده ألقل قدر من ادلخاطر .1
 .إذا تساوى حجم ادلخاطر للبدائل االستثمارية ادلتاحة، فإن أفضلها ىو البديل الذي يتوقع أن يتولد عنو أقصى عائد .2

 .  وينطبق مبدأ السيادة على االستثمارات الفردية كما ينطبق على التوليفات أو احملافظ االستثمارية

. ويطلق على رلموعة احملافظ اليت يتوفر فيها ىذين الشرطُت باحلد الكفء أو الفعال

: تعريف الحد الكفء: ثانيا

    ؽلكن تعريف احلد الكفء على أنو رلموعة التوليفات من األوراق ادلالية اليت ربقق من أجل مستوى خطر معُت أكرب قدر شلكن من العائد أو 
.   العكس، أي من أجل مستوى معُت من العائد أقل قدر شلكن من ادلخاطرة

   ولتوضيح فكرة احلد الكفء، نفًتض أنو لدينا عدد من األوراق ادلالية، واليت ؽلكن من خالذلا تكوين عدد من احملافظ ادلالية، تتفاوت فيما بينها من 
حيث طبيعة ىذه األوراق أو من حيث وزن ادلوارد ادلخصصة لكل ورقة أو من الناحيتُت معا، وبالتارل يطلق على رلموع ىذه احملافظ باجملموعة ادلمكنة 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسو ىو ىل ادلستثمر يف حاجة إذل تقييم كل  (مع افًتاض أن ىذه احملافظ ذلا سلاطر أي ال يوجد أصول عدؽلة ادلخاطرة)
ىذه البدائل لالختيار بينهما؟  

    بطبيعة احلال اإلجابة ىي ال، وذلك لكون أن ادلستثمر يكفي لتحكيم اختياره اعتماد القاعدتُت السابقتُت دلفهوم مبدأ السيطرة واليت تقضيان دبا 
 . عند كل مستوى من مستويات العائد يتم اختيار التوليفة اليت تتعرض ألقل خطر- 1: يلي

 .عند كل مستوى من مستويات ادلخاطرة يتم اختيار التوليفة اليت ربقق أقصى عائد -2

 :    وىو ما يوضحو الشكل التارل

                                            العائد ادلتوقعالحد الكفؤ            :  2الشكل                     

     د               ج                                                                  

س ب  ه                                                                                

  أ            و                           

ادلخاطرة 
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    وبالتارل فإن احلد الكفء يف الشكل السابق يتكون من احملافظ أ، ب، ج، د، وىي رلموعة احملافظ الكفؤة، دبعٌت أن ىذه احملافظ ربقق أعلى عائد 
.  من غَتىا عند نفس ادلستوى من ادلخاطر أو ربقق سلاطر أقل عند نفس مستوى العائد

    وال توجد أي زلفظة على اجلانب األيسر من رلموعة احملافظ الكفؤة، حيث أهنا تقع خارج اجملموعة ادلمكن تكوينها، أما احملافظ اليت تقع على 
ؽلُت احملافظ الكفؤة فإهنا تكون غَت كفؤة ألن ىناك زلافظ أخرى ربقق عائدا أكرب من مستوى اخلطر وأهنا تتعرض دلستوى أقل من اخلطر عند نفس 

. مستوى العائد

ولكن بدرجة خطر أقل، ومن جهة " س"توفر نفس العائد الذي ربققو " ب"فمن خالذلا نالحظ أن احملفظة " س"   وإلثبات ذلك نأخذ مثال احملفظة 
.    ولكنها ربقق عائد أكرب" س"ذلا نفس مستوى ادلخاطرة للمحفظة " ج"أخرى صلد أن احملفظة 

زلافظ أو نقاط على الرسم البياين السابق إال أنو قد يكون ىناك عددا كبَتا غَت زلدود من ىذه احملافظ،  (7)   وعلى الرغم من أننا قد بينا سبع 
: حبيث يبدو لنا الرسم البياين دلبادلة العائد بادلخاطر على الشكل التارل

 

  المجموعة الممكنة و المحافظ الكفؤة:(3)الشكل 

   د                                        العائد ادلتوقع                                                          

  ج   احملافظ غَت ادلمكنة                                                                                    

 ب     كنة         احملافظ ادلم       ه                                                               

    و                                                                        

   أ                                                                                                

    ادلخاطرة                              

: تحديد المحفظة المثلى: ثالثا

    من الصعب إعطاء مفهوم مطلق للمحفظة ادلثلى، كما يصعب الوقوف على ظلوذج عام ػلدد مواصفات يقبلها صبيع ادلستثمرين، وعلى ىذا 
من وجهة نظر مستثمر معُت ال آلخر، ألن ادليول واالذباىات زبتلف بُت ادلستثمرين  (أي مثلى)األساس فمصطلح احملفظة ادلثلى يعٍت كوهنا كذلك 

. ذاهتم

   وقد عرفت بأهنا تلك احملفظة اليت تتكون من تشكيلة متنوعة ومتوازنة من األصول أو األدوات االستثمارية، وبكيفية ذبعلها األكثر مالءمة لتحقيق 
. أىداف ادلستثمر مالك احملفظة أو من يتوذل إدارهتا
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    ولتحديد احملفظة ادلثلى، فإنو وبعد معرفة وربديد رلموعة احملافظ الكفؤة، فالبد من معرفة اذباه ادلستثمرين ناحية اخلطر، ودبعٌت آخر دالة ادلقايضة 
. بُت العائد وادلخاطرة من وجهة نظره، وتستند ىذه الدالة على ادلفهوم االقتصادي دلنحنيات السواء

    إن منحنيات السواء من أىم األدوات اليت يستخدمها االقتصاديون لتحديد سلوك ادلستهلك من حيث اختياره للسلع واخلدمات لتلبية احتياجاتو 
:  وفقا لدخلو احملدود، وىو ادلنحٌت الذي يبُت اإلشباع أو ادلنفعة اليت ػلصل ادلستهلك عليها من خالل اختياره لسلع سلتلفة كما يوضحو الشكل التارل

                                                   Y و Xمنحنى السواء للسلعتين :  (4)              الشكل

 Y                    أ                                                                                                    

ب                                                                                                     

ج                                                                                                 

د                                                                                           

                 X 

: وؽلكن تطبيق ىذه ادلنحنيات من أجل ربط العالقة بُت ادلخاطرة والعائد، حيث يكون منحٌت السواء بالنسبة للمستثمر على النحو التارل

منحنى السواء للمستثمر :(5)الشكل

   الزيادة يف العائد                                  :                                                  

 

 

 

        الزيادة يف ادلخاطرة 

 

    يشَت ادلنحٌت أعاله بأنو ؼلتلف إذل حد ما عن منحنيات السواء اليت ربدد سلوك ادلستهلك يف اختيار السلع واخلدمات، حيث يعكس منحٌت 
السواء بالنسبة للمستثمر العالقة بُت العائد وادلخاطرة واليت تعترب عالقة طردية، وتعٍت أن كل زيادة يف العائد تقود إذل زيادة يف ادلخاطرة، وبعبارة أخرى 
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ال يتحمل ادلستثمر أي جزء من ادلخاطرة إال إذا حصل على زيادة يف معدل العائد، ويتوقف مقدار ىذه الزيادة على نوعية وطبيعة ادلستثمر ومقدار 
. اإلشباع الذي يرغب يف ربقيقو

:   وىذا ما يؤكد أن منحٌت السواء يتغَت شكلو بتغَت ادلستثمر على النحو التارل

دبا أن ادلستثمر يبغض ادلخاطرة سباما فإن ذلك يؤدي إذل عدم القدرة على ربمل أي سلاطرة وبالتارل : المستثمر الذي يتجنب المخاطرة تماما- 1
.  تبقى ادلخاطرة ثابتة يف حُت يزيد العائد

 

منحنى السواء لمستثمر يتجنب المخاطرة تماما : (6)الشكل 

      العائد                                                                                             

 

  ادلخاطرة                                                     

 

وىذا ما غلعلو يبحث العائد ادلرتفع بغض النظر عن ادلخاطرة ادلرتفعة  : المستثمر الذي يجب المخاطرة- 2

. منحنى السواء لمستثمر يحب المخاطرة (:7)الشكل

    العائد                                                                                                            

 

 

 

       ادلخاطرة                                     

وىذا النوع من ادلستثمر يكره ادلخاطرة، وبالتارل فهو يبحث عن أي زيادة يف درجة ادلخاطرة اليت تصاحبها زيادة يف العائد : المستثمر المتحفظ- 3
. دبعدل أكرب
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 .منحنى السواء للمستثمر المتحفظ (:8)الشكل

 

   العائد                                                                                                               

 

 

 

 

                            ادلخاطرة 

    ؽلكن اآلن أن صلمع بُت رلموعة احملافظ الكفؤة وبُت منحنيات السواء لتحديد احملفظة ادلثلى ألي مستثمر، ويظهر يف الشكل أدناه أن احملفظة 
من ناحية ومنحٌت السواء من ناحية أخرى، وسبثل نقطة التماس  (احلد الكفؤ)ادلثلى يتم التوصل إليها عند نقطة التماس بُت رلموعة احملافظ الكفؤة 

. ىذه أعلى مستوى للرضا ؽلكن أن يصل إليو ادلستثمر

تحديد المحفظة المثلى :(9)الشكل

      العائد ادلتوقع                                                                                

       د                                                                                         

 ج                                                                                       

   ب                 ه                                                                            

  و                                                                          

    أ                                                                                                         

  ادلخاطرة                                        
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 . ربقق للمستثمر توازنا معقوال بُت العنصرين العائد واألمان: ويف األخَت ؽلكن إعطاء الصفات العامة للمحفظة ادلثلى على النحو التارل

 . تتسم أصوذلا بقدر كاف من التنويع .1
أن تتحقق أدوات احملفظة جدا أدىن من السيولة أو القابلية للتسويق، شلا يوفر دلديرىا ادلرونة اليت سبكنو من إجراء تعديالت جوىرية يراىا مدير  .2

.  احملفظة ضرورية

 :ةمداخل تقييم أداء المحافظ المالي: رابعالفصل ال

:  تتعدد مداخل وظلاذج أداء زلفظة األوراق ادلالية، وسوف تتعرض فيما يلي ألىم ىذه النماذج متمثلة يف

  Sharpe’s Modelظلوذج أو مقياس شارب  -
  Trynor’s Measure مقياس ترينور -

: نموذج شارب: أوال

 مقياسا مركبا لقياس أداء زلفظة األوراق ادلالية، يقوم على أساس العائد واخلطر عند تقييم أداء احملفظة، أطلق عليو 1966   قدم وليام شارب سنة 
نسبة ادلكافأة إذل التقلب يف العائد، وبالتارل فإن مؤشر شارب لألداء ىو عبارة عن عرض للعالقة بُت العائد ادلتوقع للمحفظة جيدة التنويع وخطرىا يف 

:  ويعطى بالعبارة التالية. صورة نسبة

                                                

SP =
RP − Rf

δ𝑝
 

 : حيث

SP : مؤشر شارب لقياس أداء احملفظة
RP : متوسط معدل العائد خالل فًتة القياس
Rf : معدل العائد على االستثمار اخلارل من ادلخاطرة
δP : (ادلخاطرة)االضلراف ادلعياري لعوائد احملفظة 

RP-Rf : العائد اإلضايف للمحفظة أو عالوة اخلطر

، واليت تتضمن كال من (باستخدام االضلراف ادلعياري)ذبدر اإلشارة إذل أن ظلوذج شارب يقوم على أساس قياس ادلخاطر الكلية للمحفظة 
ادلخاطر ادلنتظمة وغَت ادلنتظمة، وعلى ذلك فإن معادلة شارب ربدد يف الواقع العائد اإلضايف الذي ربققو زلفظة األوراق ادلالية نظَت كل وحدة من 

. وحدات ادلخاطر الكلية اليت ينطوي عليها االستثمار يف احملفظة

.  وذلك ألهنا ربقق أكرب معدل للعائد عند نفس ادلستوى من ادلخاطرة، مرتفعة كلما كان أداء احملفظة مرتفع(Sp)وكلما كانت قيمة ادلؤشر 

:  وؽلكن توضيح ظلوذج شارب لقياس أداء احملفظة بواسطة الرسم البياين التارل
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 نموذج شارب لقياس أداء المحفظة (:10)الشكل

 

  

 

 

 

 

  

 

    ذبدر اإلشارة إذل أن أسلوب شارب ال ؽلكن استخدامو إال يف ادلقارنة بُت تلك احملافظ ذات األىداف ادلتشاهبة وزبضع لقيود متماثلة، كأن تكون 
ىذه احملافظ مكونة من أسهم فقط، أو سندات فقط، كذلك فإن مقياس شارب يعتمد على االضلراف ادلعياري لقياس سلاطر احملفظة، ويرى البعض أن 
احملفظة أساس تقوم على فكرة التنويع، وإذا ما توافر التنويع اجليد داخل احملفظة فإن ذلك من شأنو القضاء على ادلخاطر اخلاصة وتبقى فقط ادلخاطر 

 . وليس االضلراف ادلعياري(beta)العامة واليت تقاس من خالل بيتا 

R𝑓)ؽلثل اجلدول أدناه معدل العائد لثالث زلافظ مالية، وكذلك معدل العائد اخلارل من اخلطر  :مثال  وعائد زلفظة السوق، إضافة إذل مستوى (
 . ادلخاطرة بالنسبة لكل نوع من احملافظ

عائد زلفظة  Cعائد احملفظة  Bعائد احملفظة   Aعائد احملفظة السنة 
 Mالسوق 

معدل العائد اخلارل من 
 R𝑓اخلطر

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

38.7 
39.6 
11.1 
12.7 
20.9 
35.5 
57.6 
7.8 -

22.8 

16 -
39.4 
34.4 
6.9 -
3.2 
28.9 
24.1 

0 
23.4 

33 -
30 

18.2 
7.3 -
4.9 

30.9 
34.7 

6 
33 

26 -
36.9 
23.6 
7.2 -
6.4 

18.2 
31.5 
4.8 -

20.4 

7.9 
5.8 
5 

5.3 
7.2 
10 

11.5 
14.1 
10.7 

: ادلتوسط
: االضلراف ادلعياري

: معامل بيتا

17.1 
28.1 
1.2 

14.5 
19.7 
0.92 

13 
22.8 
1.4 

11 
20.5 

1 

8.6 
 -
 -

Ri  

 العائد 

 

Rf  

 مقياس شارب 

(Sp) 

 δpالمخاطرة 

(δp) 
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ترتيب احملافظ ادلالية من ناحية األداء وفقا دلقياس شارب : المطلوب

:  يظهر أداء كل زلفظة كما يلي: الحل

𝑆p(A) =
17.1−8.6

28.1
 = 30,2% :(A)احملفظة   

𝑆p(B) =
14.5−8.6

19.1
 = 29,9% :(B)احملفظة     

𝑆p(C) =
13−8.6

20.5
 = 19,3% :(C)احملفظة   

𝑆p(M) =
11−8.6

20.6
 = 11,7% :                                             (M) السوق زلفظة 

ىي أحسن احملافظ أداء، والشكل  (A) يتضح من خالل نتائج ادلثال السابق أن احملافظ ادلالية الثالث ذلا أداء يفوق أداء زلفظة السوق، واحملفظة     
 . التارل يبُت مستوى أداء كل زلفظة مقارنة بأداء السوق

 

 

 

 

                             العائد                                                        

 

 

 

 CML      خط السوق 

   زلفظة السوق        

 

 

 10 20 30 40 50 60ادلخاطرة 

 Aالمحفظة 

 Bالمحفظة 

 Cالمحفظة 

10 

 

Rf=8.6  

 

20 
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: نموذج ترينور: ثانيا

يقصد دبؤشر ترينور نسبة الفائض يف العائد على احملفظة للمخاطرة ادلنتظمة، ويقوم ىذا ادلؤشر على فكرة الفصل بُت ادلخاطر ادلنتظمة 
.  وادلخاطر غَت ادلنتظمة

حيث يرى ىذا النموذج أن احملفظة اليت مت تنويعها جيدا تتخلص من ادلخاطر غَت النظامية، وبذلك تبقى ادلخاطر اليت هتم ادلستثمر ويتم 
: وتظهر عالقة ترينور لقياس أداء احملافظ على النحو التارل . للمحفظةBetaتقديرىا على أساس معامل 

 

Tp =  
RP − Rf

βp
 

:  حيث

Tp : مؤشر ترينور لقياس األداء

Rp : متوسط عائد احملفظة

Rf : العائد على االستثمار اخلارل من ادلخاطرة

βp : (مستوى ادلخاطرة ادلنتظمة)معامل بيتا للمحفظة  

وؽلكننا احلكم على أداء مدير احملفظة بالنسبة للمحافظ األخرى من خالل مقارنة قيمة ادلؤشر دلدير زلفظة معينة مع قيمة ادلؤشر دلدراء احملافظ 
.  األخرى يف السوق

:  مثال

:  بالعودة إذل معطيات ادلثال السابق ؽلكن إغلاد قيمة مؤشر ترينور لكل زلفظة على النحو التارل

𝑇p(A) =
17.1−8.6

1.2
 = 7.08% :(A)احملفظة   

𝑇p(B) =
14.5−8.6

0.92
 = 6.4% :(B)احملفظة     

𝑇p(C) =
13−8.6

1.4
 = 4.2% :(C)احملفظة   

𝑇p(M) =
11−8.6

1
 = 2.4% :(M) السوق زلفظة   
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 النماذج السلوكية للربط بين العائد والمخاطرة: الفصل السادس

تعددت الوسائل والنظريات يف بناء احملفظة ادلالية هبدف إغلاد ظلوذج ؽلكن مدير احملفظة من توقع عوائد وسلاطر زلتملة تليب ميول واذباىات        

 الذي يعتمد على صياغة مشكلة 1952 سنة Markowitzادلستثمرين، إذا اتصفت بعض النماذج بالتعقيد كالنموذج الذي قدمو ماركوفيتز 

 ظلوذج ادلؤشر الواحد وكان يهدف من وراء ذلك تبسيط ادلعلومات واإلجراءات احلسابية اليت يتطلبها (Sharp)اختيار احملفظة الكفؤة، مث قدم شارب 

والثاين يعتمد على  (Betaمعامل )، إذ قدم يف ىذا اجملال ظلوذجُت، يعتمد األول على استجابة السوق كمقياس للمخاطر Markowitzظلوذج 

 كمقياس للمخاطرة، وبعد ذلك قدمت ظلاذج أخرى هتدف إذل تبسيط اإلجراءات الالزمة لبناء احملافظ االستثمارية (Covariance)التباين ادلشًتك 

 . APT وظلوذج تسعَت ادلراجحةCAPM ولعل أعلها ظلوذج تسعَت األصول الرأمسالية ، باستخدام أساليب سلتلفة

: ( CAPM )نموذج تسعير األصول الرأسمالية : أوال

بعد أن وضع رلموعة من االفًتاضات  (CAPM) ظلوذج تسعَت األصول الرأمسالية (W ,Sharpe) قدم وليام شارب 1964يف عام 
، ومنها أن تقييم ادلستثمرين للورقة ادلالية ؽلتد لفًتة واحدة فقط، ويتخذون Markowitzاستندت يف األساس  على الفرضيات نفسها اليت وضعها 

 .قراراهتم بناء على العوائد ادلتوقعة للمحفظة وسلاطرىا خالل تلك الفًتة، حيث يتم تقييم احملافظ بناء على متغَتي العائد وادلخاطرة

ال ؽلكن أن ، (Beta)يعتمد ىذا النموذج على أساس أن ادلخاطر اليت يتحملها ادلستثمر ىي ادلخاطر ادلنتظمة، وىي اليت تقاس دبعامل بيتا 
يتحملها ادلستثمر إال إذا كان يف مقابل ذلك عائد يعوض ادلستثمر ربمل ىذه ادلخاطرة ادلنتظمة، أما ادلخاطر غَت ادلنتظمة فال تعنينا ىنا، وؽلكن 

 .السيطرة عليها بطرق أخرى مثل أساليب اإلدارة الكفؤة وطرق التنويع ادلختلفة أو استثنائها من احملفظة

 :فرضيات نموذج تسعير األصول الرأسمالية- أ

والذي سبق تقدؽلو، العالقة بُت ادلخاطرة ومعدالت العائد ادلطلوبة على األصول عند  (CAPM)ػلدد ظلوذج تسعَت األصول الرأمسالية 
: CAPMربميلها يف زلافظ جيدة التنويع، وفيما يلي أىم الفرضيات اليت بٍت عليها ظلوذج 

يركز كل ادلستثمرين على فًتة واحدة حلمل األصول، ويسعون إذل تعظيم ادلنفعة ادلتوقعة من ثروهتم النهائية عن طريق االختيار من احملافظ  .1
 . البديلة على أساس العائد ادلتوقع، واالضلراف ادلعياري لكل زلفظة

يستطيع كل ادلستثمرين أن يفًتضوا كمية ال هنائية دبعدل خارل من الضرائب، وال توجد أي قيود على بيع أوراق مالية شللوكة للغَت ألي  .2
 .  أصل

 . لكل ادلستثمرين تقديرات متطابقة للعائدات ادلتوقعة، والبيانات، والتغايرات بُت كل األصول، أي أن للمستثمرين توقعات متجانسة .3
 .(أي أنو ؽلكن تسويقها بالسعر اجلاري)تكون كل األصول قابلة للقسمة سباما، وللتسبيل سباما  .4
 . ال توجد تكاليف للعمليات اجلارية .5
 . ال توجد ضرائب .6
 .(أي أن كل ادلستثمرين يفًتضوا أن نشاط شرائهم وبيعهم لن يؤثر على أسعار األسهم)يكون كل ادلستثمرين آخذين للسعر  .7
 . تكون كميات كل األصول معطاة وثابتة .8
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   :بناء النموذج- ب

 يدلنا على كيفية تسعَت األصول الرأمسالية يف السوق، وىو ظلوذج توازين، ػلتوي على عالقتُت (CAPM)ظلوذج تسعَت األصول الرأمسالية 
:  مهمتُت

 اليت ربدد العالقة التوازنية بُت العائد ادلتوقع وادلخاطرة Capital Market Line (CML)العالقة األوذل ىي خط سوق رأس ادلال 
 اليت تشمل العالقة التوازنية Security Market Line( SML)والعالقة الثانية ىي خط سوق األوراق ادلالية . اإلصبالية حملافظ كفؤة متنوعة

 . بُت العائد و ادلخاطر النظامية

 (CML): خط سوق رأس المال- 1

ؼلتلف عن اآلخر، وذلك بسبب االختالف يف  (كفء)تدلنا نظرية احملافظ االستثمارية بشكل عام على أنو لكل مستثمر خط فعال 
التوقعات، ولكن عند معرفة أن ادلستثمر يستطيع أن يقرض أو يقًتض دون سلاطرة، ػلدث تغَت رئيسي على اخلط الفعال حبيث يتحول إذل خط 

: مستقيم، كما ىو موضح يف الشكل التارل

  وموقع المحفظة الكفؤة ذات المخاطرCMLخط :(12)الشكل

                                                               Rp 

  

                                     Rm 

  
                                                                                                                Rf 

 

 
                                             σm                                                     σ𝑝  

 

    يتضح من الشكل أعاله أن خط سوق رأس ادلال ؽلثل العالقة بُت العائد وادلخاطرة جلميع احملافظ الكفؤة، سواء كانت ربتوي على أصول عدؽلة 
. (Rf)ادلخاطرة وبذلك يكون العائد ادلتوقع يف ىذه احلالة يساوي 

أما إذا احتوت احملفظة على أصول ذات سلاطرة، فإنو ادلستثمر يتوقع احلصول على عائد إضايف يسمى بعالوة ادلخاطرة، ولذا فإن عالوة 
 .ادلخاطرة ىي عبارة عن أي عائد ػلصل عليو ادلستثمر زيادة على العائد احلارل من ادلخاطرة

 

 

M 

CML 
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: CMLمعادلة - 1-1

، ولنفرض أن رأس ادلال يوزع (أسهم مثال)   لنفرض أنو لدينا زلفظة مكونة من أصلُت أحدعلا بدون سلاطرة وىو أذونات اخلزينة، واآلخر لو سلاطرة 
و يعطى عائد ادلخاطرة ، (w -1)، وبالتارل فإن نصيب األصل عدًن ادلخاطرة ىو (w)بُت األصلُت حبيث يكون نصيب األصل الذي ػلمل سلاطرة 

 : يف ىذه احلالة بالعبارة التالية

Rp= w. Rm+ (1-w) . Rf……………….(1) 

: حيث 

      Rp : العائد ادلتوقع للمحفظة

w : الوزن النسيب لرأس ادلال ادلستثمر يف الورقة ذات ادلخاطرة

(1-w) : الوزن النسيب لرأس ادلال ادلستثمر يف الورقة عدؽلة ادلخاطرة

Rm : العائد ادلتوقع للورقة ذات ادلخاطرة

Rf : العائد اخلارل من ادلخاطرة

:  وعليو تكون سلاطرة احملفظة ىي

σp ² = w ². σm²  

σp = w. σm  

:  حيث

σm : سلاطرة الورقة ادلالية اخلطرة 

 (للورقة عدؽلة ادلخاطرة) σf =0:     و أن

:  ومنو يصبح لدينا

 
σp  = w. σm         𝑤 =

σp
σm

………………(2) 

 
 : نجد (1)في  (2)نعوض 

Rp= σp
σm

. Rm+( 1- 
σp
σm

) . Rf 

Rp= σp
σm

. Rm+ Rf - 
σp
σm

 . Rf     
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                                                       Rp = Rf + σp

σm
. Rm - 

σp
σm

 . Rf 

                                                        Rp = Rf +( Rm - Rf) .
σp
σm

 

Rp = Rf +(Rm−Rf
σm

 ) . σp      

  
.  ىذه ادلعادلة سبثل معادلة خط سوق راس ادلال

Rm−Rf ( ترمز إذل احملفظة الكفؤة، وادلقدار  pحيث أن 
σm

  يعرب عن قيمة الزيادة يف العائد اليت سبكن احلصول عليها بواسطة زيادة مستوى )   
(.  CMLوىو ما يصطلح عليو رياضيا دبيل )ادلخاطرة يف احملفظة الكفؤة بوحدة واحدة 

: مثال

 واالضلراف ادلعياري لعوائد زلفظة السوق ىو 8% والعائد ادلتوقع حملفظة سوق رأس ادلال 4%إذا كان معدل الفائدة اخلارل من ادلخاطرة 
.  6% ، يف حُت أن االضلراف ادلعياري لعوائد احملفظة ادلختارة ىو %10

استخراج معدل العائد الذي غلب أن ػلقق احملفظة ادلختارة  : المطلوب

:  لدينا

Rp = Rf + (Rm−Rf
σm

 ) . σp  

Rp = 0.04 + (0.08−0.04
0.1  ) . 0.06 

 0,064 = 6,4% =Rp 
 

. فإهنا تعد زلفظة غَت كفؤة  6,4%أي أنو إذا حققت احملفظة ادلختارة عائد أقل من 

: (SML)خط سوق األوراق المالية - 2
 

    أوضحنا سابقا أن خط سوق رأس ادلال يعرب عن العالقة بُت العائد وادلخاطرة، و يساعد مدير احملفظة على احتساب العائد ادلتوقع للمحافظ اليت 
تقع عليو، ولكن ادلشكلة أن مدير احملفظة باستخدامو خط سوق رأس ادلال فإنو ال يستطيع أن ػلسب إال العوائد ادلتوقعة من احملافظ الكفؤة فقط 

. واليت تقع على نفس اخلط فما ىو احلل إذا أراد مدير احملفظة حساب العوائد من احملافظ سواء كانت زلافظ كفؤة أو غَت كفؤة؟
 

   يف حالة احملافظ الكفؤة أو بالنسبة لكل ورقة مالية على حدى، فإنو ومن خالل التنويع يتم التخلص من ادلخاطر غَت ادلنتظمة بشكل كبَت، حبيث 
يكون تأثَتىا ضعيف جدا، وقيمتها تؤول إذل الصفر، لتبقى ادلخاطر ادلنتظمة اليت ذلا تأثَت على احلفظة واألوراق ادلالية، واليت يتم قياسها باستخدام 

  (Beta)  معامل
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 وأعلها ذبانس التوقعات للمستثمرين، وأن لديهم نفس الظروف يف احلصول على القروض واإلقراض، نستطيع CAPM   حسب فرضيات ظلوذج 
.   (Beta)أن نرسم العالقة ما بُت عوائد األوراق ادلالية وادلخاطرة ادلنتظمة ذلا مقاسة بادلعامل 

  
 سواء للورقة ادلالية الواحدة أو حملفظة األوراق SML   إن اخلط ادلستقيم الذي ؽلثل العالقة بُت العائد وادلخاطرة ادلنتظمة يسمى خبط األوراق ادلالية 

:  ادلالية وىذا ما يوضحو الشكل التارل
 
 

 SMLخط سوق األوراق المالية : (12)                الشكل
 

 العائد ادلتوقع 

                                         

Rm                                                                                         

                                                                          

 Rf 

  

Ɓ                                                     ادلخاطر ادلنتظمة          = ı 

: من الشكل السابق ؽلكن استخراج معادلة خط سوق األوراق ادلالية على النحو التارل

                    Ri= Rf+Ɓi (Rm - Rf)      

 : حيث

Ri : معدل العائد ادلطلوب للسهمi (الورقة ادلالية) 

Rf : معدل العائد على االستناد اخلارل من ادلخاطرة

Ɓi : معامل بيتا للورقة ادلالية(i) (ادلخاطرة ادلنتظمة)  

Rm :معدل العائد على زلفظة السوق  .

 CAPMىذه ادلعادلة ىي ما يطلق عليها ظلوذج تسعَت األصول الرأمسالية 

 

SML 
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 : مثال

 ، فما ىو معدل العائد لسهم ىذه الشركة؟ 10%، ومعدل عائد السوق 4%، ومعدل العائد على أذونات اخلزينة 1,2يبلغ معادلة بيتا لشركة ما 

: الحل

Ri= Rf+βi (Rm - Rf)            

Ri= 0.04+1.2 (0.1- 0.04)                     

Ri=0.112=11.2%                

 

: مالحظة

.  يف استخراج عائد احملفظة للمقارنة بُت احملافظ االستثمارية ادلختلفةCAPMؽلكن استخدام ظلوذج 

، ومعدل العائد حملفظة السوق 8% على الًتتيب، إذا كان معدل العائد اخلارل من ادلخاطرة 0.8 و 1.6:  ذلما معامل بيتاB و Aزلفظتُت : مثال
 ، فأي من احملفظتُت زبتار الستثمار أموالك؟ 12%ىو 

 

: الحل

   RA= 8% + (12%- 8%) 1,6  = 14%                                  :(A)بالنسبة للمحفظة 

 11.2 %                         RB= 8% + (12%-8%) 0,8 = :(B)بالنسبة للمحفظة 

.  ألهنا ذات عائد أعلىAإذن طلتار احملفظة 

 

: (APT)نظرية تسعير المراجحة : ثانيا

 إذل عديد االنتقادات بسبب اعتماده على فرضيات متعددة مقيدة للتحليل، شلا قلل من قيمتو عند التطبيق العملي، CAPM   تعرض ظلوذج 
إضافة إذل اعتباره بأن معدل العائد ادلطلوب يف السوق يعتمد على عامل واحد فقط وىو سلاطر السوق، يف حُت يشَت الواقع العملي إذل أن معدل 

.  العائد يتأثر دبجموعة من العوامل االقتصادية األخرى، شلا استوجب إغلاد ظلاذج أخرى أكثر تفسَتا وربليال للوضع

، CAPM بديال لنموذج تسعَت األصول الرأمسالية 1976 سنة « Stephen Ross » اليت قدمها APT     تعترب نظرية تسعَت ادلراجحة 
ودبعٌت أدق يعترب ظلوذج تسعَت األصول الرأمسالية حالة خاصة من نظرية التسعَت بادلراجحة 

: يستند ظلوذج تسعَت ادلراجحة على رلموعة من االفًتاضات تتمثل فيما يلي
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 .األوراق ادلالية ادلتداولة تكون يف ظل أجواء ادلنافسة الكاملة يف سوق رأس ادلال .1
 . يساىم العديد من احملللُت وادلتعاملُت بدور كبَت يف التأثَت على أسعار األوراق ادلالية يف ظل ظروف التأكد لزيادة الثروة .2
 . يفضل ادلستثمر زيادة ثروتو يف ظل ظروف التأكد .3
 . ؽلكن التعبَت على العائد على االستثمار يف األوراق ادلالية كدالة خطية يف رلموعة من العوامل أو ادلؤشرات الرئيسية .4
 .عدم وجود تكلفة للمعامالت أو الضرائب أو تكلفة اإلفالس، كما ال توجد قيود للبيع على ادلكشوف .5

. ذبدر اإلشارة إذل أن تسمية ادلراجحة ادلقصود بو منح كل عامل تأثَته على معدل العائد للورقة ادلالية

: معادلة نموذج تسعير المراجحة- أ

، ويقصد بذلك العوامل االقتصادية اليت تؤثر على األوراق ادلالية، وىي (Factor Model)    تستخدم ىذه النظرية ما يسمى بنموذج العوامل 
عوامل اقتصادية عامة مثل عوامل السوق كالتضخم، التغَت يف معدل الفائدة، وعوامل خاصة بالشركات ادلصدرة لألوراق ادلالية كالرافعة التشغيلية 

للشركة وكفاءة إدارهتا 

:   من العوامل أو ادلتغَتات لتظهر على الشكل التارل« N » يف حالة وجود APTؽلكن صياغة معادلة الــ 

R i  =  𝑎i + BI1. I1 + BI2. I2 + ………. BIn In + ei    

:  حيث

R i   : معدل العائد ادلتوقع على الورقة ادلالية(i)  .

ai :العائد ادلتوقع على الورقة غَت ادلرتبط بالعوامل  .

BI1. BI2 …..BIn   : معامالت حساسية العائد ادلتوقع للورقة(i)للعوامل . 

I1. I2 …… In    : العوامل ادلشًتكة لكل األوراق وعددىا« N » 

  ei :  العائد يف ظل ادلخاطر غَت ادلنتظمة و العوامل العشوائية  .

جزء غَت منتظم، وجزء منتظم يتأثر فيو العائد دبجموعة من العوامل ادلشًتكة : وعليو فوفقا لنظرية تسعَت ادلراجحة فإن العائد ينقسم إذل جزأين
وكل عامل مرتبط دبعامل حساسية، ىذا األخَت الذي يلعب بالنسبة للعامل نفس الدور الذي يلعبو بالنسبة لنموذج تسعَت األصول الرأمسالية إال أن 

. العامل ىنا ىو السوق

:  يتميز دبا يليAPTوؽلكن مالحظة أن ظلوذج 

 . يرتكز على فكرة أساسية مفادىا أن رلموعة قليلة من ادلتغَتات تؤثر نظاميا يف ادلردودية ادلتوسطة لألوراق ادلالية يف األجل الطويل .1
ال يعتمد على احملفظة السوقية ولكن يتنبأ بادلخاطر السوقية ادلؤثرة على معدل العائد ادلتوقع، حيث يرى أن ىناك العديد من ادلخاطر  .2

 . النظامية ادلؤثرة على عائد الورقة ادلالية
 .يفًتض بأن مردودية كل األوراق ادلالية تتأثر دبعطيات االقتصاد الكلي وبأحداث خاصة بكل منشأة .3

: التوازن في نموذج التسعير بالمراجحة- ب
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 فإن األوراق ادلالية اليت تتعرض لنفس العوامل ربقق نفس العائد وىذا ما يسمى بقانون السعر الواحد، وعند عدم حدوث APT    حسب ظلوذج 
ىذا القانون تبدأ عملية ادلراجحة، حيث يقوم ادلراجحون باندفاع لشراء الورقة ذات العائد ادلتوقع أن يرتفع، وبيع الورقة ذات العائد ادلوتقع أن 

ينخفض، والنتيجة ىي ارتفاع سعر الورقة ادلالية األوذل وبالتارل اطلفاض عائدىا، واطلفاض سعر الورقة الثانية وبالتارل ارتفاع عائدىا، وتستمر العملية 
إذل أن يتساوى عائد الورقتُت، أي زبتفي أرباح ادلراجحة وذلك بتساوي عائد الورقتُت، ويف األخَت يصبح عائد الورقة ادلالية عبارة عن عائد يعوض عن 

.   ىي نظرية توازنAPTادلخاطر ادلصاحبة للعوامل، باإلضافة إذل عائد مقابل الزمن أي عائد استثمار خارل من ادلخاطر، وعليو فنظرية الــ 

 تعرض إذل انتقادات، سبثلت يف عدم ربديد العوامل االقتصادية اليت تؤثر على األوراق ادلالية سواء APT   يف األخَت ذبدر اإلشارة إذل أن ظلوذج الـــ 
.  يف طبيعتها أو عددىا النظري وبذلك دل يتم اختبار النظرية عمليا

:  مخسة عوامل اقتصادية تؤثر على األوراق ادلالية تتمثل يفRoss و Rollوبعد مرور مخس سنوات على ظهور ىذه النظرية حدد كل من 

 . سلاطر الثقة واليت تقاس بالفرق بُت عوائد السندات طويلة األجل والسندات احلكومية .1
 . سلاطر األفق الزمٍت واليت تقاس بالفرق بُت عوائد السندات احلكومية طويلة األجل وأذونات اخلزينة قصَتة األجل .2
 . سلاطر التضخم وتقاس دبعل التضخم .3
 . سلاطر دورات العمل، واليت سبثل التغَت يف مستوى نشاطات العمل احلقيقية .4
 . سلاطر توقيت السوق، وتقاس باجلزء من عائد السوق الذي دل يفسر من قبل العوامل األربعة السابقة .5
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