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 (Beta) معامل بیتا

 یقیس معامل وهو بالتنویع، تجنبها یمكن ال التي المخاطر أي المنتظمة للمخاطر إحصائي مقیاس بیتا معامل

 (2 ) قیمته بیتا معامل كان فإذا السوق، عائد في الحاصلة رت ا للتغی المالیة المحفظة عوائد حساسیة درجة

 آخر بمعنى .السوق محفظة عائد في التغیر ضعف سیكون المالیة المحفظة عوائد في التغیر أن یعني فهذا

 % 20 بنسبة المالیة المحفظة عائد في تغیر إلى سیؤدي %10بنسبة  السوق محفظة عائد في تغیر یؤدي

 .االتجاه نفس وفي

 المالیة المحفظة عوائد في التغیر أن تعني الموجبة القیم سالبة، وقیم موجبة قیم بین بیتا معامل قیمة تتراوح

 المحفظة عوائد في التغیر أن تعني فهي السالبة القیم أما االتجاه، نفس في تكون السوق محفظة وعوائد

 سیقابله السوق محفظة عائد ارتفاع أن أي متعاكسین، اتجاهین في تكون السوق محفظة وعوائد المالیة

 بیتا معامل إیجاد بعد المالیة للمحفظة بیتا معامل یحسب .بالعكس والعكس المالیة المحفظة عائد في انخفاض

 مالیة ورقة كل عائد معدل بین التاریخیة العالقة على یعتمد والذي تكوینها في تدخل مالیة ورقة بكل الخاص

 في مالیة ورقة كل مساهمة لمدى الرئیسي المحدد بیتا معامل یعتبر كما السوق، محفظة عائد ومعدل

 :التالیة بالعالقة للمحفظة بیتا معامل ویحسب .المالیة للمحفظة الكلیة المخاطر
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معدالت العوائد للسوق ولألسهم هي نسبة )%( -مالحظة :*  
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 :مالحظات هامة 

 .صحیح واحد هو السوق لمحفظة بیتا معامل .1

 .صفرلل مساویا   المخاطرة من خاليال الموجود على للعائد بیتا معامل یكون .2

 وفقا ونزوال صعودا یتقلب سوف المالیة الورقة عائد فإن صحیحال الواحد یساوي بیتا معاملاذا كان  .3

 .السوق ةلمخاطر مساویة   هاتمخاطر وتكون السوق محفظة عوائد لتقلب

 السوق محفظة من تقلبا أكثر یكون المالیة الورقة عائد فان الصحیح الواحد من أكبر بیتا معاملاذا كان  .4

 .أكبر هاتمخاطر وتكون

 السوق محفظة من تقلبا أقل یكون المالیة الورقة عائد فان الصحیح الواحد من أقل بیتافي حالة كون  .5

 .مخاطرة أقل وبالتالي

 ةیأسس إدارة المحافظ المال

 -:وهي بناءا على مجموعة من األسس االستثماریة القراراتواتخاذ  ةیإدارة المحفظة المال تتم

 م أهداف المستثمرئالتي تال الموجوداتقائمة  تحدید: وذلك من خالل التخطیط. 

 بتعظیم والتي تسمح ةیالمال االوراق وبیع لشراءالمناسب  التوقیت: وذلك من خالل معرفة التوقیت 

 .األرباح وتجنب الخسائر

  المخاطرة  تكون من تجنب المخاطرة أو أن مكنهیبما  عقالنیةالمستثمر  قراراتالتعقل: هو أن تكون

 .وقدراته إمكانیاتهفي حدود 

  :التي والتقلباتوالتغیرات إدارة المحفظة ضرورة المتابعة الدائمة ألوضاع السوق  تطلبتالمتابعة 

 .متهایانخفاض ق ةبهدف تجنب مخاطر ةیالمال االوراقعلى أسعار  تطرأ

  عدم  حالة وفي ة،یمهارة و خبرة كاف ةی: تتطلب إدارة المحفظة المالالمتخصصیناالعتماد على

والوسطاء التي تقوم  ةیالمال من األفضل له االستعانة بالمؤسسات صبحیتوفرها في المستثمر الفرد 

 مقابل عمولة. للغیر ةیبإدارة المحافظ المال
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 ةیإدارة المحافظ المال استراتیجیات

 -:هما نیأنماط إدارة محافظ األسهم إلى فئت جمیع تنقسم     

A.  االوراق  تبنى على اعتقاد المستثمر بكفاءة السوق و أن استراتیجیةوهي  -:(السلبیة) الخاملةاإلدارة

بهدف  المحفظة مستمرة في مكونات تغییرات اجراءالعادلة، ومن تم فال جدوى من  بقیمتهامقومة  ةیالمال

والحظ، إذ  بالصدفة ال تتحقق في السوق الكفء إال األخیرةطالما أن هذه  ة،یعاد ریأرباح غ تحقیق

عائد المؤشر )عائد  نفس لتحقیق طویلةاالحتفاظ بها لفترة یتم المستثمر األسهم المكونة للمؤشر و شتريی

التغلب  سیمحاكاة المؤشر( ول)المؤشرات اء المحفظة بأداء أحد ربط أد حاولیالسوق( وبالتالي فهو 

لضرورة إعادة استثمار  وذلك واألخر نیالح نیالمحفظة ب مراجعة االستراتیجیةوتتطلب هذه  ه،یعل

بسبب االندماج أو الخروج لتحل  للتغییر عرضة األرباح المحققة، وألن األسهم المكونة للمؤشر قد تكون

 -:یأتي ما  ةیالسلباإلدارة  استراتیجیة تنفیذأسهم أخرى مكانها. ومن أبرز صور 

 واالحتفاظ الشراء استراتیجیة  

التي  المحفظة األجل لمكونات طویلواالحتفاظ  الشراءتقوم على  ،السلبیةإحدى صور اإلدارة  هي

المستثمر  قومی مستعدا لتحملها، كما كونیتحقق هدف المستثمر في إطار مستوى المخاطرة التي 

 ةمخاطر تحمل قدرة على یبديفي مكونات المحفظة كلما كانت ضرورة لذلك، كأن  رییتغ بإجراء

 یجیةاالسترات هذه الدخول والخروج من السوق مشكلة في ظل توقیت عدیأقل، وال  ةأكبر أو مخاطر

حالة  في والشراء عیالب كونی وإنماالعادلة،  متهایفي السوق تعكس ق ةیالمال االوراقطالما أن أسعار 

 .مكونات المحفظة أو الحاجة إلى النقود رییالرغبة في تغ

 المؤشرات استراتیجیات 

 االوراق جمیع تتكون من ةیأسلوب المحاكاة الكاملة، و تقوم على بناء محفظة مال أیضا هایعل طلقی

 على ساعدیما  وهو هذا المؤشر، عتمدهایمؤشر ما و بنفس النسب التي  نیالتي تدخل في تكو ةیالمال

 -:تحقق نتائج مثلى بسبب ال إنها قد رینفس معدل عائد السوق. غ تحقیقتعقب أداء المؤشر و بالتالي 

 الحاجة  بسببة عادة العائد اإلضافي المتولد فوقیوالذي  ةیالمحفظة المال نیتكلفة إعادة تكو ارتفاع

 .(المؤشر نةی)ع ةیالمال االوراقمن  ریإلى االستثمار في عدد كب

 استثمار األرباح قد ال تكون ممكنة وتحافظ على النسب المعتمدة في المؤشر بدقة إعادة. 

  على إعادة االستثمار. إضافیةالمستثمر عموالت  تحملی كما 
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 لتحقیق أسهل تحاكي أداء مؤشر ما وأداءه، إال أن هناك طرق ةیسهولة بناء محفظة مالوعلى الرغم من 

من خالل  كونیو السابقة، الطریقةعن  تكالیفهاكما تنخفض  نیم مع حاجة صغار المستثمرئذلك وهي تتال

 المؤشرات صنادیقوثائق  شراء خالل أو من المؤشراتاالستثمار المرتبطة بأحد  صنادیقوحدات  شراء

 المتداولة.

 العینة استراتیجیة 

 إدارة على العینة تقنیات تطبیق یمكن حیث المحفظة، في المالیة قلألورا الكبیر العدد مشكلة تتجاوز وهي

 التي األسهم بحیث المؤشر، في المدرجة األسهم تمثل عینة المستثمر یشتري بأن وذلك السلبیة، المحافظ

 تمثیلها یكون التي األسهم وزن ینخفض نمایب المحفظة في وزنها أیضا یرتفع المؤشر في تمثیلها نسبة ترتفع

 .المؤشر لعوائد تماما مطابقة المحفظة عوائد تكون أن یتوقع ال الحالة هذه وفي المؤشر، في

B. اإلیجابیة )النشطة االدارة ( 

 على التغلب وبالتالي السلبیة المؤشر محفظة عائد یتجاوز عائد تحقیق إلى اإلیجابیة المحفظة إدارة تهدف

 قیمتها تعكس ال السوق في المالیة االوراق أن اعتقاد على تبنى وهي معین، بمؤشر الممثل السوق أداء

 وتحلیل المستمر البحث خالل من یمكن وأنه األقل، على الزمنیة الفترات بعض خالل العادلة أو الحقیقیة

 أسعارها ترتفع عندما وبیعها الحقیقیة قیمتها من بأقل مقیمة أسهم شراء (األساسي التحلیل)السوق مكونات

 األسعار حركة على بناءا المستقبل في األسعار بحركة للتنبؤ الفني التحلیل استخدام یمكن كما ،السوقیة

 اوزانا   المستثمر یعطي أیضا االستراتیجیة هذه وفي .المناسبة والخروج الدخول توقیت وتحدید التاریخیة

 المحفظة ةمخاطر تكون وبالتالي أسهمها، في سعریه زیادات تحقیق بغرض السوق في معینة لقطاعات أكبر

 عائد من أكبر عائد تحقیق إلى السعي المستثمر على یحتم كما (المؤشر) السوق محفظة مخاطر من أكبر

 في استراتیجیات ثالث اإلیجابیة اإلدارة وتعتمد .المرتفعة ةالمخاطر عن لتعویضه كبیر بهامش السوق

 -:هي السوق عائد یتجاوز عائد تحقیق محاولة

 المالیة األوراق اختیار استراتیجیة 

 على تقوم كما الفني، والتحلیل األساسي بالتحلیل القیام ضرورة على المالیةاالوراق  اختیار استراتیجیة تقوم

 القرار واتخاذ السوقیة، بقیمتها ومقارنتها المالیة لألوراق الحقیقیة القیمة إلیجاد المالیة االوراق تقییم

 .المالیة المحفظة مكونات بشأن المناسب
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 المحفظة مخصصات توزیع إعادة استراتیجیة 

 أو القطاع نفس في الشركات بین أو المختلفة والصناعات القطاعات بین االستثمارات تقلیب خالل من وذلك

 .السانحة الفرص القتناص الصناعة

 االسهم سوق توقیت استراتیجیة 

 األخرى والموجودات العادیة األسهم بین المحفظة مخصصات توزیع إعادة على االستراتیجیة هذه وتقوم

 األسهم سوق في للدخول المناسب التوقیت معرفة للمستثمر أمكن إذا وذلك الخزانة، أدونات و السندات مثل

 .األخرى المالیة الموجودات في لالستثمار بیعها حصیلة وتوجبه منه الخروج أو

 المالیة المحافظ تقییم نماذج

 المحققة النتائج وكذلك االستثماریة والسیاسات القرارات إخضاع ضرورة لالستثمار العلمیة المبادئ تقتضي

 العلم مع ،المنشودة األهداف تحقق كانت إذا ما لمعرفة للتقییم المالیة المحفظة وتخضع دوریة، تقییم لعملیة

 إدارة مؤسسات من ما مؤسسة له تكونها أو بنفسه المستثمر یكونها خاصة محفظة تكون قد المحفظة أن

 تكونها عامة محفظة تكون قد كما ،المستثمرین محافظ وإدارة تكوین تتولى التي البنوك مثل المحافظ

 .المالیة المحافظ تقییم مداخل أهم إلى سنتطرق العنصر هذا خالل ومن .االستثمار صنادیق

 المالیة المحفظة أداء تقییم مداخل

 :وهما المالیة المحفظة أداء لقیاس بدیلین أسلوبین هناك

 البسیط األسلوب 

 بدرجة االعتبار بعین األخذ دون لألداء كمقیاس فقط العائد معدل احتساب على یعتمد أسلوب وهو

 -االتیة: بالمعادلة( سنة شهر، أسبوع،) معینة فترة خالل محفظة أي في العائد ویحسب المخاطرة،
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 معدل مع المحقق العائد معدل مقارنة المالئم من یكون االستثمار صندوق أو المحفظة أداء تقییم أجل ومن

 التقییم أن یهف شك ال ومما .السوق عائد معدل مع أو مماثلة أخرى صنادیق أو محافظ تحققه الذي العائد

 في تختلف المالیة المحافظ ألن عادلة غیر تكون سوف األسلوب لهذا وفق المالیة المحافظ بین والمقارنة

 في الزیادة أن غیر أخرى محفظة تحققه الذي العائد من أكبر عائد ما محفظة تحقق فقد ها،تمخاطر درجة

 .الثانیة بالمحفظة مقارنة االستثمار علیها ینطوي التي المخاطرة زیادة ضیلتعو كافیة غیر تكون قد العائد

 المزدوج األسلوب 

 أداء قیاس في والمخاطرة العائد من كل الحسبان في یأخذ البسیط األسلوب خالف وعلى األسلوب هذا

 :منها نذكر المزدوج األسلوب على تعتمد التي النماذج من العدید وهناك المالیة، المحافظ

 یطلق والمخاطرة العائد أساس على یقوم المحفظة أداء لقیاس نموذجا شارب ویلیام قدم - :شارب نموذج 

 -:االتیة المعادلة وفق العائد في التقلب نسبة إلى العالوة علیه

 

 

 

 

 االنحراف باستخدام للمحفظة الكلیة ةالمخاطر قیاس أساس على یقوم شارب نموذج أن إلى اإلشارة وتجدر

 الكلیة، ةالمخاطر وحدات من وحدة كل تحمل مقابل للمحفظة اإلضافي العائد بذلك تحدد وهي المعیاري،

 أو المحفظة أداء كان المؤشر قیمة زادت وكلما ،ةالمخاطر ارتفاع مع یرتفع بعائد یطالب فالمستثمر

 .أفضل الصندوق
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 ترینور نموذج 

 النظامیة غیر ةللمخاطر وجود فال ومنه جیدا تنویعا تنویعها تم المحفظة أن أساس على النموذج هذا یقوم

 االنحراف من بدال المحفظة ةلمخاطر كمقیاس بیتا معامل ویستخدم .نظامیة ةمخاطر فقط توجد وبالتالي

 -:یأتي كما المعادلة وتظهر المعیاري،
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 .B ثم A ثم C. المحفظة - :یأتي كما ترتب المحافظ فإن ترینور مقیاس وحسب ومنه

 جونسن نموذج 

 العائد بین الفرق إیجاد على یقوم وهو .ألفا بمعامل عرفه المالیة المحافظ أداء لقیاس نموذجا جونسن قدم

 العائد یتجاوز قد المحفظة من المتوقع العائد أن یرى فهو السوق، في المطلوب والعائد للمحفظة المتوقع

 -:االتیة  العالقة وفق ،الرأسمالیة الموجودات تسعیر نموذج به یتنبأ الذي
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 فاما نموذج 

 تسعیر نموذج على أیضا ویقوم ء،والكف السوق فرضیة وفق المحفظة أداء لتقییم " فاما " نموذج یقوم

 -:االتیة العالقة وفق ،الرأسمالیة الموجودات
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 المالیة المحفظة أداء متابعة

 یقوم حیث علیها، الضروریة بالتعدیالت القیام في یساعد ألنه مهما امرا   المالیة المحفظة أداء متابعة یعتبر

 عائد تحقق ال موجودات هنالك كانت كلما المالیة المحفظة في تعدیل بأجراء نیااألح من كثیر في المستثمر

 تتسبب موجودات وجود أو المحفظة، أداء ضیتخف في یساهم بشكل ومنخفضة مقبولة غیر عوائدها تكون أو

 وإضافة منها التخلص للمستثمر یمكن عندها المستثمر، یتحمله مما أكبر للمحفظة إضافیة ةبمخاطر

 أو جزئي بشكل المالیة المحفظة موجودات توزیع إعادة للمستثمر یمكن كذلك عنها، بدال جدیدة موجودات

 معظم یقوم أن العادة جرت وقد .یریده الذي العائد من األدنى الحد تحقق ال المحفظة كانت إذا كلي

 .عام كل مرة االستثماریة لمحافظهم مراجعة بإجراء المستثمرین

 


