
 أعمال موجھة لمقیاس الھندسة المالیة

 

                                         

 تمارین الفصل الخامس

 :ل�ی�ا خ�ار ب�ع على سه� ال��ائ� ال�ال�ة -1

 40ال�ع� ال�الي لل�ه� في ال��ق  -

 أشه� 03: تار�خ ان�هاء العق� -

 40: سع� ال��ف�� -

  :ی�تق� أن ت���ر أسعار ه�ا ال�ه� خالل ال�الثي ال�ق�ل وفقا لل��ل ال�الي

  

48    

                        40    

      32      

  :ال��ل�ب

ح�اب ���ة خ�ار ال��ع م� ن�ع أورو�ي على ال�ه� ب����� م�ف�ة ب��    - أ

  %06ال�ه� وال��ار، عل�ا �أن ال�ع�ل العائ� ال�الي م�ة ال��� �ق�ر ب 

 س���ا 

 تأك� م� ال����ة ال�ا�قة �اس�ع�ال العالقة ال��ل�ل�ة  - ب

ماه� الف�ق ال��ه�� في تق��� ال��ارات م� ن�ع ام���ي �اس�ع�ال ال���ذج   -2

 ال��ائي مقارنة ب����تها األورو��ة؟

دی�ار لل�ه�  400في ب�رصة ال��ائ� ب ''ت��اول حال�ا ش��ة أسه� األوراسي  -3

��قع ال��لل�ن ال�ال��ن ان ت���ر أسعار ه�ا ال�ه� م� جهة اخ��، ی. ال�اح�

 :خالل ال����� ال�ق�ل��� وفقا لل��ل ال�الي
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  :ال��ل�ب

���ة خ�ار ش�اء م� ن�ع أم���ي على ال�ه� ال����ر ��ع� ال��ف�� م�او� ل  ح�اب

دی�ار وتار�خ اس�الم س����، إذا �ان مع�ل العائ� ال�الي م� ال��� خالل  410

  .س���ا %05نف� الف��ة �ق�ر ب 

نق�ة و�ع�ف مع�ل ت��� ق�ره  810ی��اول م�ش� أسه� حال�ا ع�� م����   -4

 .س���ا 20%

  :ال��ل�ب

اب ���ة خ�ار ش�اء م� ن�ع أورو�ي على ال��ش� لف��ت�� ��ع� ت�ف�� م�او� ل ح�

 % 05وتار�خ اس�الم س�ة أشه�، عل�ا �أن مع�ل ال�الي م� ال��� مق�ر ب  800

  .س���ا %02س���ا وأن مع�ل عائ� ال��� ال�ق��ة ال��زعة خالل ح�اة ال��ار ه� 

ل�ل دوالر أم���ي في س�ق  0.5000ی��اول ال�والر األس��الي ع�� م����   -5

 .س���ا %12أسعار ال��ف و�ع�ف مع�ل ت��� ق�ره 

  :ال��ل�ب -6

وتار�خ  0.5000ح�اب ���ة خ�ار ش�اء م� ن�ع أورو�ي لف��ت�� ��ع� ت�ف��  -7

في أس��ال�ا  %07اس�الم س�ة أشه�، عل�ا �أن مع�ل العائ� م� ال��� ه� 

  . في ال�ال�ات ال����ة األم����ة %05و

  

  

  

  



 حلول التمارین

 حل التمرین األول

 

حساب قیمة خیار الشراء على السھم عن طریق محفظة المراجحة-1  

∆حساب فیمة *   

48∆=32∆-8 → ∆=-0.5 

وموقف قصیر ) سھم0.5بیع على المكشوف ل(ھمالمحفظة تتكون من موقف قصیر على الس

.على خیار البیع  

أشھر 3قیمة المحفظة بعد *  

48x-0.5=32x-0.5 8- = -24  

   t=0تكلفة إنشاء المحفظة في*

S0∆-f= 24- e-0.06x0.25= 20- -f→f=3.64 

التأكد من النتیجة السابقة بإستعمال العالقة التحلیلیة-2  

 P=
��� ��

���
= 

��.����.����.�

�.���.�
=0.5377 

f=e-rT (pfu +(1-p)fd)=e-0.06x0.25(0.5377x0+(1-0.5377)x8)=3.64 

إلجابة  على السؤال الثانيا  

. ییم الخیارات األمریكیة عن طریق النموذج الثنائي ال یختلف كثیرا عن نظیراتھا األوروبیةتق

في  أ�,في العق�د ال�س��ة ره� إع��ار إم�ان�ة ال��ف�� ال���� لل��ا الفرق الجوھري

  :ال ب� م�  Tق�ل تار�خ ان�هاء العق�  tنها�ة �ل ف��ة 

  ح�اب ���ة ال��ار �اس�ع�ال ال���ذج -أ

  ح�اب ���ة ال��ار في حالة ال��ف�� ال���� -ب

����ة ال��ار م� ن�ع أم���ي في تل�  ن��ار ال���ة الع��ى لل������ ال�ا�ق��� -ج

  .ال�ق�ة



  

 

لثحل التمرین الثا  

:لمعطیاتا  

5S0=400 

K=410 

r=0.05 

∆T=01 سنة   

حساب قیمة اإلحتماالت المحایدة للمخاطرة*  

P=
��∆� ��

���
= 

��.������.�

�.���.�
=0.6281 

1-p=0.3719 

                Bحساب قیمة خیار البیع في العقد*

     

  576 

    480 

384  

             

       

  قیمة الخیار بإستعمال النموذج الثنائي-

fB= e-r∆T (pfu +(1-p)fd)=e-0.05x1(0.6281x0+0.3719x26)=9.1978 

 Bالعقدقیمة التنفیذ المسبق للخیار في -

Max (410-480 ;0)=0. 

 Bقیمة الخیار من نوع أمریكي في العقد-



Max(9.1978 ;0)=9.1978 =FB  

  

  C ة الخیار من نوع أمریكي في العقدقیم*

  

C                       384 

320 

                           256 

  قیمة خیار البیع بإستعمال النموذج-

FC= e-r∆T (pfu +(1-p)fd)=e-0.05x1(0.6281x26+0.3719x154)=70.019 

   Cقیمة التنفیذ المسبق للخیار في العقد -

Max(410-320 ;0)=90 

  Cنوع أمریكي في العقد قیمة الخیار من -

Max(70.019 ;90)=90 

 A 70.019قیمة الخیار من نوع أمریكي في العقد *

A 

  90 

FC= e-r∆T (pFB +(1-p)FC)=e-0.05x1(0.6281x9.1978+0.3719x90)=37.3339 

عالراب حل التمرین  

 P و dو  uحساب قیمة-

U=�σ √�� = �0.2√0.25 = 1.1052 ,d=0.�−σ√�� = �−0.2√0.25�� = 0.9048 

P= e(r-q) ΔT-d/u-d= e(0.05-0.02) 0.25-0.9048/1.11052-

0.9048=0.5126 

 



 الخیار  رسم شجرة-

                                                                 989.34fuu=Max(989.34-800 ;0)=189 

                                      895.19(B) 

810(A)                                                      810 fud=fdu=10 

                                   732.92(C) 

                                                                     663.17 fdd=0.00 

  

  Bحساب قیمة خیار الشراء في العقد-

fB= e-r∆T (pfu +(1-p)fd)=e-0.05x0.25(0.5126x189.34+0.4874x10)=100.66 

  C في العقدِ حساب قیمة خیار الشراء -

FC= e-r∆T (pfu +(1-p)fd)=e-0.05x0.25(0.5126x10+0.4874x0)=5.06 

  A حساب قیمة خیار الشراء في العقد-

FA= e-r∆T (pfu +(1-p)fd)=e-0.05x0.25(0.5126x100.66+0.4874x5.06)=53.39 

 

  حل التمرین الخامس

 P و dو  uحساب قیمة-

U=�0.12 √0.25 = 1.0618 =,d=1/u=0.9417 

P= e(r-r
f
) ΔT-d/u-d= e(0.05-0.07) 0.25-0.9417/1.0618-0.9417 

=0.4439 ;1-p=0.5561 

 

 

 



  رسم شجرة الخیار-

                                                                    0.5637 fuu=0.0637  

                                      0.5309(B) 

0.50000(A)                                                  0.5000 fud=fdu=00 

                                   0.4708(C) 

                                                                     0.4433 fdd=00 

  Bحساب قیمة خیار الشراء في العقد-

fB= e-r∆T (pfu +(1-p)fd)=e-0.05x0.25(0.4439x0.0637+0.5561x0)=0.0279 

  C حساب قیمة خیار الشراء في العقدِ 

FC= e-r∆T (pfu +(1-p)fd)=e-0.05x0.25(0.4439x0+0.5561x0)=00 

  Aحساب قیمة خیار الشراء في العقد -

FA= e-r∆T (pfB +(1-p)C)=e-0.05x0.25(0.4439x0.0279+0.5561x0)=0.0122 

 

  


