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 العائد والخطر لمحفظة استثمارية
 : المحفظة عائد• 

 تكون التً لالستثمارات المرجح المتوسط إال هو ما ببساطة مالٌة محفظة عائد 

 وهذا .المحفظة فً النسبً بوزنه مستمل استثمار كل عائد ترجٌح ٌتم حٌث ,المحفظة

  :التالٌة المعادلة وفك ٌحسب المرجح المتوسط

 

 

 استثمارٌة لمحفظة المكونة االستثمارات عوائد ٌظهر التالً الجدول :مثال•
 :أسهم أربعة من مكونة

 

 حجم االستثمار العائد السهم 

 400,000 %12 أ

 150,000 %10 ب

 250,000 %11 جـ

 200,000 %9 د



 فً سهم لكل النسبٌة األوزان حساب ٌتطلب المالٌة المحفظة عائد حساب•

 .المحفظة

 

   .سورٌة لٌرة ملٌون هو الكلً االستثمار حجم أن نالحظ الجدول من •

 

 .0.4 = 1,000,000\400,000 هً /أ/ السهم فً االستثمار نسبة فإن وعلٌه•

 

   .التوالً على 0.2 و 0.25 ,0.15 فهً /د و ,جـ,ب/ األسهم ولبالً•

 

   :سٌكون المحفظة عائد•

 



 : المحفظة خطر•

 

 :التالً المانون وفك (أصلٌن) استثمارٌن من المكونة المحفظة خطر ٌحسب•

 

 

 

 مدى أي إلى ٌبٌن الذي المشترن اإلنحراف عن عبارة هو  COV (Ri, Rj) إن•

 نفس فً تتحرن المحفظة تكوٌن فً الداخلة المالٌة االوراق على العوائد تتحرن

 اإلتجاة

 

   :التالً بالمانون المشترن التباٌن ٌحسب•

 



  :مثال•

 منهما مؤلفة ولمحفظة مالٌتٌن لورلتٌن التارٌخٌة البٌانات ٌظهر التالً الجدول•

 : الكلً االستثمار حجم من %50 ورلة كل تشكل بحٌث

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة أن علما   X, Y السهمٌن من تتكون التً المحفظة مخاطرة حساب المطلوب•

 (بالتساوي) %50 تساوي المحفظة فً سهم كل من المستثمرة

 

 

  x y p 

2007 40% -10% 15% 

2006 -10  % 40% 15% 

2005  35% -5 % 15% 

2004 -5 %  35% 15% 

2003 15% 15% 15% 

 %75 %75 %75 المجموع

 %15 %15 %15 العائد 

 0 %22.63846 %22.63846 الخطر



 :الخطوات•

 المشترن اإلنحراف حساب1.

 المحفظة مخاطرة حساب2.

 

 

 

 

 

 

 512.5- =4 / 2050- ٌساوي المشترن التباٌن فإن وعلٌه

 المحفظة خطر حساب باإلمكان أصبح اآلن

 

  

2007 25 -25 -625 

2006 -25 25 -625 

2005 20 -20 -400 

2004 -20 20 -400 

2003 0 0 0 

المجمو

 ع
0 0 -2050 

x x
R R

y yR R   x x y yR R R R  

𝞼 =
0.5 ∗ 0.5 ∗ 22.63846 ∗ 22.63846 + 0.5 ∗ 0.5 ∗ 22.63846 ∗ 22.63846 + 2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ (−512.5)

 



 تحمل استثمارات من مكونة أنها رغم ,الصفر ٌساوي المحفظة خطر أن نالحظ•

 ذلن؟ حدث فكٌف خطر

 المائلة الشهٌرة الممولة فحسب .التنوٌع نظرٌة فً نجدها السؤال هذا على اإلجابة•

 تم ما إذا ٌؤدي؛ االستثمارات تنوٌع فإن ,واحدة سلة فً البٌض كل نضع ال بأن

 إلى أدت التً اآللٌة ولتوضٌح .إلغائها أو المخاطر تخفٌض إلى ,علمٌة أسس وفك

 الفكرة هذه تطوٌر تاركٌن البٌانً التمثٌل طرٌك ٌلً فٌما نأخذ المحفظة خطر إزالة

 .لادمة لممررات

 



 العوائد هذه أن كٌف ونالحظ ,y و x الورلتٌن من كل عائدات ٌبٌن البٌانً الرسم•

 المتوسط عن ٌزٌد عائد  x الورلة تحمك عندما .تماما   متعاكسٌن مسارٌن تأخذ

 فإن لهذا ,الممدار بنفس المتوسط عن ٌمل عائد تحمك y الورلة فإن ما بممدار

 ارتباط بمعامل عادة عنه ٌعبر ) تام سلبً ارتباط هو الورلتٌن هاتٌن بٌن االرتباط

ρ 1- ٌساوي).   

 وبنسب الورلتٌن هاتٌن من المكونة المالٌة المحفظة عائد فإن سبك ما على بناء  •

 ما وهذا .(%15) الورلتٌن لعوائد المرجح المتوسط عند مستمرأ ٌظل متساوٌة

 y للورلة االحتمالً التوزٌع نفس وهو) x الورلة لعائد االحتمالً التوزٌع ٌظهره
 .(الخطر مستوى ونفس العائد نفس لهما أن حٌث

 



 بعض التويضحياث لحساب االنحراف المشترك ومعامل االرتباط



 Example of Perfectly Positively Correlated Returns 
No Diversification of Portfolio Risk 

Time  0 1 2 

If returns of A and B are 

perfectly positively correlated, 

a two-asset portfolio made up 

of equal parts of Stock A and B 

would be risky.  There would be 

no diversification (reduction of 

portfolio risk). 

Returns 
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10 



 Affect of Perfectly Negatively Correlated Returns 
Elimination of Portfolio Risk 

Time  0 1 2 

If returns of A and B are 

perfectly negatively correlated, 

a two-asset portfolio made up 

of equal parts of Stock A and B 

would be riskless.  There would 

be no variability of the 

portfolios returns over time. 

Returns 
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 Affect of Perfectly Negatively Correlated Returns 
Numerical Example 

Weight of Asset A = 50.0%

Weight of Asset B = 50.0%

Year

Return on 

Asset A

Return on 

Asset B

Expected 

Return on the 

Portfolio

xx07 15.0% 5.0% 10.0%

xx08 10.0% 10.0% 10.0%

xx09 5.0% 15.0% 10.0%

Perfectly Negatively 

Correlated Returns 

over time 
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