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حل المسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاري پیشرفته راعی و پویان فر

فصل دومتمرینات 

1)AP0=50+40+35/3=41/66

AP1=(20*3)+40+30/3=43/3

X=20/7 43/3=20+40+30/X

Apt=24+45+33/2.07=72.46

I1=(43.3/41.66)*100=%103.8

ب( 

     MV0=(50*1)+(40*3)+(35*2)=240
  MV1=(3*20)+(40*2)+(30*2)=240           

MV2=(24*3)+(45*3)+(23*2)=273

I1=I0*(MV1/MV0)=100*(240/240)=%100

I2= I0*(MV2/MV0)=100*(273/240)=%113/75

(فعالیت کالسی2

قیمت سهام بعد ازتجزیه   1500=30000*05.-(الف3

را نداریم 

 فعالیت کالسی (4

[(24/24)+(5/5)+(22/16)/]     112.5%=100*3 -(الف5
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6.375=3/[1+(4/16*23)+(4)-ب

سوم تمرینات  فصل

1.

الف(

r1=
2700+550

-1=0.16
2800

r1=
550+2800(1+1+1)-

2800(1+ca) 

2800(1+ca)

2.

r1=
(300+4000)(1+0.25)+[(4000)(1+0.25)(1+0.25+0.225)]-

[8000(1+ca)] 

8000(1+ca)

4. 

سطح باالتر ثروت همیشه سطح مطلوبیت بیشتری  را فراهم می کندفرض رکودستیزی مستلزم این است که تابع 

 مطلوبیت ثروت فارغ ازاینکه سطح مطلوبیت چقدر باشد همیشه مثبت است.

5. 

رمی شود ومطلوبیت نهایی نزولی است.زیرا وقتی سطح ثروت زیاد می شود افزایش متناسب در سطح مطلوبیت کمت

6. 

 زیرا با کمترین انحراف معیار بیشترین بازده را دربین بقیه دارد. cسهم

8 

8000-4200 (12000-8000) (3300-3200) (18000-1800)

4200 8000 3200 1800
*200( )*500+ *1000+ *1000+

9.

E(ri)=∑rihi=%10(-
%10)+(%25*0)+(%40*%10)+(%20*%20)+(%5*%30)=0.085
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δ^2=[(-0.1-0.085)^2]*10%+[(0-0.085)^2]*25%+[(0.1-0.085)^2]*40%+[(0.2-
0.085)^2]*20%+[(0.3-0.085)^2]*5% 

تمرینات فصل چهارم

1.

الف(

ب( پاسخ در فایل اکسل

 ج(

د( در شکل باال مشخص شده است

 ه(

و(

در پورتفوی سه سهمی

ز(

9

.51
8

6512

0160
.

p

MV

P

0.19

9
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ح(

با توجه به اینکه امکان وام گیری وجود ندارد چون:

باشد و در این وزن نیز حداکثر بازدهی برابر   ی تواند باشد و حداکثر می تواند نم پس 

 است با:

100%* 0.22 = 22%

در صورت مجاز بودن فرصت وام گیری:

2.

نگهداری شود. سرمایه گذاری شود چون بازده افزایش می یابد. پس به نفع ماست هر چه بیشتر  Aبهتر است در 

ب( در فایل اکسل

 باید .3

4.

5.

الف(

به علت آنکه بازده موردانتظار سهام و انحراف معیار آنها برابر است، سهامی رل انتخاب می کنیم که کمترین همبستگی  

را انتخاب می کنیم. Dسهم  داشته باشد تا بدین صورت انحراف معیار را کمتر افزایش دهیم، بنابراین Aمثبت را با سهام 

 ب(

بله زیرا سرمایه گذاران ریسک پذیر تمایل به پذیرش ریسک بیشتری دارند
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 ج(

بله زیرا سرمایه گذاران ریسک گریز ترجیحا گزینه اوراق قرضه را که بازدهی یکسانی با سهام ریسکی دارد انتخاب می 

 کند.

6.

الف( 

در فایل اکسل

ب(

واریانس حداقل است واریانس افزایش می یابد و در  با افزایش 

ρ=-1 

7.

الف(

ب(

شرایط بازار(

0.0014 (0.2-

0.165)

0.04*0.2=0.008 (0.04-

0.06)

(0.16-

0.12)

خوب

0 (0.14-

0.165)

0 (0.06-

0.06)

(0.12-

0.12)

بد

0.0006 (0.18-

0.165)

-0.008 (0.08-

0.06)

(0.08-

0.12)

متوسط

0.002 0 
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شرایط بازار(

0.0007 =-0.0007(0.2-

0.165()0.04-0.06)

0.0004 (0.16-

0.12)

خوب (0.16-0.12)

0 0 0 (0.12-

0.12)

بد (0.12-0.12)

0.0006- (0.18-0.165) 0.0016 (0.08-

0.12)

متوسط (0.08-0.12)

0.0001 0.002 

ج(

8.

الف(
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برای اراک 

برای اصفهان

برای اراک

برای اصفهان

اصفهان اراک حاصلضرب

(15-5.75)

(10-5.75)

(5-5.75)

(0-5.75)

(-10-9.5)

(5-9.5)

(10-9.5)

(20-9.5)

-108.375
-19.125
-0.375

-60.375

-188.375/4=-47.09
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تمرینات فصل پنجم

1.

الف(

ب(

سال ارزش

1 (29-14) -1-6 -105 

2 (31-14) 24-6 306 

3 (10-14) 11-6 -20 

4 (6-14) -8-6 112 

1 -0.1 0.29 

2 0.24 0.31

3 0.1 0.11

4 0.06 -0.08

5 -0.07 0.03 
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5 (-7-14) 3-6 63 

کل -1 -1 356 

ج(

د(

به وسیله شاخص بازار تبیین می شود x% از واریانس سهم 16.85

2. 

سهم

0.130.210.0330.0330.330.0330.33A

0.140.220.0140.1450.8550.1120.525B

0.0070.110.2451.550.10.3C

0.2350.360.1350.3091.390.0640.24D

0.1240.190.1530.3591.590.050.2E

1.010.580.2780.5842.9450.2251.35F
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فصل ششمتمرینات 

 (1)

ßi1².σ²f1+ß².σ²f2+2. ßi1. ßi2cov(f1,f2)+σ²ei=i²σ 

i=(%75)²(%8) +(%40)²(%10) +2(%75.%45.0)+%40=0/361²σ

 (2)

i=(%60)²(%12)²+(%40)²(%10) +2(%60.%20.0)+%5 =0/554²σ)الف

σ²p 
=ßip².σ²f1+ßjp² σ²f2+σ²ep

σ²ep=x²aσ²ei+ x²bσ²ei+2.xa.xb.cov(ei.ej)

σ²ep=(.25*%5)+(.25*.02)+(2*.0.25*0.25*.02)=.02 ب(

ßip=0.5*0.5+0.2*0.5=0.75

ßjp=0.5*0.2+0.5*0.1=0.15

σ²p = (%75)²(%12)²+(%15)²(%10) +0.02 =0.104

3)

I2=1.25σ =0.625  jiσI1=2.5      I2=0.312 

E(Ra)=2+(0.8*2.5)+(0.9*.312)=4/128
الف( 
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E(Rb)=3+(1.1*2.5)+(1.3*.312)=6/155

E(Rc)=1+(0.9*2.5)+(1.1*.312)=3.59

ßi1².σ²f1+ßi².σ²f2+2. ßi1. ßi2cov(f1,f2)+σ²ei=i²σ  

σ²a = (%80)²(0.625)²+(%9)²(1.25)² +4 =5/51

σ²b= (1.1)²(0.625)²+(1.3)²(1.25)² +1 =4/11
σ²c= (%9)²(0.625)²+ (1.1)²(1.25)² +(1/5)² =4/425

ج(  

 .+ ßi2 
ßj21σ²f I,j= ßi1 ßj1.σ

A,b=(0.8)*(1.2)*.(0.625)²+(.9*1.3)*(1.25)²=σ

cb=(1.1)*(0.9)*.(0.625)²+(1.3*1.1)*(1.25)²=σ

a,c=(0.8)*(0.9)*.(0.625)²+(0.9*1.1)*(1.25)²=σ
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فصل هفتم تاتمرین

 (1تمرین

 : SMLالف( شیب در 

[E(Rm)-E(Rz)]=0.12-0.08=0.04
ب(بازده مورد انتظار پرتفوی ها)بازده ها به درصد(

RE= Rf +[(RM-RF)/ δM]* δE

RA=8+[(12-8)/0.21]*0.14=10.66 
RB=8+[(12-8)/0.21]*0.16=11.04 
RC=8+[(12-8)/0.21]*0.21=12 
RD=8+[(12-8)/0.21]*0.25=12.7 
RE=8+[(12-8)/0.21]*0.30=13 

 .....کمترین بازده A,B,C,D,Eج(بیشترین بازده ...

د(خیر زیرا نتایج محاسبات چنین چیزی را نشان نداده همچنین بازده بازار شامل تاثیرات همه پرتفوی ها می باشد.

 (2تمرین

WF=0.6      Wm=0.4   E(Rp)=0.6*0.07+ 0.4*0.12=0.09(الف

δP= Wm*δm=0.4*0.21=0.084 
 E(Rp)=105*0.12+  (-0.5*0.07)=0.145   δP=1.5*0.21=0.135 (ب

E(Rp)=1*0.12=0.12  δP=1*0.21=0.21 (ج

(3تمرین

الف(

Rp= Rf +[(RM-RF)/ δM]* δp 

RA=5+[(13-5)/0.21]*0.19=12.23 
RB=5+[(13-5)/0.21]*0.22=13.38 
RC=5+[(13-5)/0.21]*0.18=11.58 
RD=5+[(13-5)/0.21]*0.27=15.28 
RE=5+[(13-5)/0.21]*0.24=14.14 
RF=5+[(13-5)/0.21]*0.24=14.14 
RG=5+[(13-5)/0.21]*0.23=13.76 
RH=5+[(13-5)/0.21]*0.27=15.28 
RI=5+[(13-5)/0.21]*0.18=11.85 
RJ=5+[(13-5)/0.21]*0.21=13 
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هستند و آنهایی که  undervalueما باشد  محاسبه شده Rpموجود در صورت مساله شان بزرگتر از  Rpب(آنهایی که 

Rp  موجود در صورت مساله شان کوچکتر ازRp  محاسبه شده ما باشدovervalue .هستند

 -(الف4تمرین

واقع شده اند. SMLب(تمامی سهام، زیر ارزش بازار قیمت گذاری شده اند چون در باالی خط 

 ج(
ßP=(1÷6)[1.7+1.4+1.1+0.95+1.05+0.7]=1.15    
δP=1.15*0.2=0.23     Rp=8+1.15*(12-8)=12.6 

(5تمرین

Ri-0.12=[(0.12-0.06)/(1.5-0.5)]*(  ß -1.5)
Ri=0.06  ß +0.03 
Rx=0.06*2 +0.03=0.15 

(6تمرین

E(Ri)=Rf +  ß (RM-RF)
R1=5+1.75(11-5)=9.8 
R2=5+0.8(11-5)=5.18 
R3=5+0.03(11-5)=7.64 
R4=5+0.44(11-5)=9.56 
R5=5+0.76(11-5)=11.84 
R6=5+1.14(11-5)=15.5 
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فصل هشتم اتتمرین

(1تمرین

-الف

λ0+ λ1+0.5 λ2=12
λ0+ 3λ1+0.2 λ2=13.4 
λ0+3 λ1-0.5 λ2=12 
»» λ0=10     λ1=1      λ2=2
Rp=10+ bi1+ 2bi2  :معادله صفحه

-ب

RE=10+2+2*0=12
D  ی را بصورت استقراضی می فروشیم و در زیر صفحه قرار دارد. پسE :را خریداری می کنیم

جریان نقد پایانی جریان نقد اولیه

-D111111فروش

E111-112خرید

112آربیتراژ

-ج

Ri= Rf + [( bi1 ßλ1+ bi2 ßλ2) (RM-RF)]
12= Rf + [(ßλ1+ 0.5ßλ2) (4)] 
13.4= Rf + [(3ßλ1+ 0.2ßλ2) (4)] 
12=Rf + [(3ßλ1- 0.5ßλ2) (4)] 
»»» ßλ1=0.25     ßλ2=0.5      Rf=10
2ج. )  Rp= Rf + ß(RM-RF)

12=10+ ßp1*4   » ßp1=0.5 
13.4=10+ ßp2*4   » ßp2=0.85 
12=10+ ßp3*4   » ßp3=0.5 

(2تمرین

Ri=Rf+ b1λ1 + b2λ2 

Rx= 5+ 1.4*15  +  0.4*(-2)=0.25 
Ry=5+ 0.9*15 +  0.2*(-2) = 0.181 

(3تمرین
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W1=1÷3   W2=2÷3
σ2P= ß2F1P* σ2F1 +  ß2F2P* σ2F2+ σ2ep 

ßF1P=(1÷3 )*1.1 + ( 2÷3)*0.2=0.5 
ßF2P=(1÷3 )*0.5 + ( 2÷3)*0.8=0.7 
σ2ep=(1÷3 )2(0.02) +  ( 2÷3)2(0.05)=0.028 
σ2P=(0.5)2(0.15) + (0.7)2(0.1) + 0.028=0.077 

(4تمرین

-الف

rk=0.5+ (0.8*0.05)  +(0.2*0.02) =0.54

-ب

Δ rk=0.8 Δ rm + 0.2 Δ rg    Δ rk=0.8*(-0.02) + 0.2*0=-0.016
rk  کاهش می یابد. 1.116به میزان


