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 جني األرباح  في تحوط الصناديق  استمرار  

 مع تزايد الضغوط التضخمية
 

القمة مع تسارع وتيرة عمليات  األحداث على ب المدفوعةالكلية واالستراتيجيات   للمحافظ  HFRIتربع مؤشري 
 إعادة االنفتاح االقتصادي؛ 

 وصناديق االستثمار النشطة، ومحافظ القيمة األساسية، واألسواق الناشئة  ،ةات الطاقوتصاعد نجم استراتيجي 

 
على    الثامنللشهر  في تسجيل المزيد من أرباح األداء  خالل شهر مايو  صناديق التحوط    استمرت  –(  2021يونيو    7و )غشيكا

التي تشير   البوادرإعادة فتح االقتصاد األمريكي، وذلك رغم    التوالي بفضل ارتفاع مستوى التفاؤل في أوساط المستثمرين حيال 

المتحدة وأوروبا.   الواليات  التضخمية في كل من  الضغوط  تزايد  الصدد  وإلى    المرجح   ركبللم  HFRIسجل مؤشر  في هذا 

  القابل  للصناديق  المرجح  للمركب  "HFRI 500، في حين تقدم مؤشر "مايوخالل شهر    %1.7+  أرباًحا مقدارها  للصناديق

للبيانات  %،  1.5بمقدار +  لالستثمار )اليوم عن    الصادرةوذلك طبقاً  التحوط  أبحاث صناديق  الشركة   ي(، وهHFRمؤسسة 

 .يناديق التحوط على المستوى العالمقطاع ص يفوالتحليالت واألبحاث  العالمية الرائدة فى توفير المؤشرات

 

ما    2021خالل الخمسة أشهر األولى من عام    للصناديق  المرجح  للمركب  HFRIوتبلغ األرباح التي حققها مؤشر   

. كما تعد تلك الفترة  1996%، وهو أقوى أداء يسجله المؤشر خالل الفترة من بداية العام وحتى شهر مايو منذ عام  9.9يعادل +

شرة شهر على  هي أطول فترة يحقق فيها المؤشر أرباًحا مستمرة لعدة أشهر متتالية )ثمانية أشهر( منذ أن حقق أرباًحا لخمس ع

%،  21.9بمقدار +  للصناديق  المرجح  للمركب   HFRI. وخالل هذه الثمانية أشهر، نما مؤشر  2018التوالي حتى ختام يناير  

 وهي ثالث أفضل ثمانية شهور للمؤشر على مدار تاريخه.

 

مايو، إذ حققت    مجددًا خالل شهرتضاءل  حجم التشتت في أداء المؤسسات المدرجة في المؤشر    ومن ناحية أخرى فإن  

% خالل 3.1-%، في حين تراجعت الفئة العشرية الدنيا بمتوسط  8.7متوسط أرباح يعادل +  HFRIالفئة العشرية العليا بمؤشر  

%. وبالمقارنة نجد أن نسبة التشتت ما بين الفئة العليا 11.8الشهر، أي أن نسبة التشتت ما بين الفئة العليا والفئة الدنيا تساوي  

 % في المتوسط خالل األربعة أشهر األولى من العام. 17.0بلغت قد دنيا والفئة ال

 

المترابطةوجاءت    غير  الكلية  رأس    االستراتيجيات  لمؤشر  االعلى  الرئيسية  المرجح   HFRIستراتيجيات  للمركب 

استراتيجيات  وومحافظ السلع األساسية،  المواضيعية لالستثمار االختياري،    الصناديقللصناديق خالل شهر مايو، وفي مقدمتها  

خالل   %2.3لالستراتيجيات الكلية )اإلجمالي( بمقدار +  HFRIوارتفع مؤشر    ستشار تجارة السلع التي تتبع االتجاه السائد.م
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تقدم   بينما  "الشهر،  الكليةHFRI 500مؤشر  لالستراتيجيات  لالستثمار  )اإلجمالي(  "  +  القابل  األداء   %.2.1بنسبة  وكان 

الفرعية من نصيب مؤشر   الكلية  االستراتيجيات  على مستوى  الكلية:  HFRIاألفضل  المواضيعية   لالستراتيجيات  الصناديق 

+ بمقدار  ارتفع  والذي  االختياري،  مايو،3.7لالستثمار  شهر  خالل  مؤشر    %  الصناديق   HFRIيليه  الكلية:  لالستراتيجيات 

لالستراتيجيات الكلية: الصناديق التي تتبع االتجاه    HFRI%، يتبعهما مؤشر  2.4متعددة االستراتيجيات، والذي تقدم بمقدار +

 %. 2.3السائد، والذي أضاف أرباًحا بلغت +

 

األحداث، والتي تركز عادةً على استراتيجيات واستثمارات حقوق الملكية التي ب  المدفوعةكما واصلت االستراتيجيات   

و  باالً  الكثيرون  لها  يلقي  الواقع  ال  أقل من  تقديرها  واالستحواذيبلغ  االندماج  الصعودفي عمليات    التي شهدتها مؤخًرا  ، رحلة 

الربع "  ،2021الثاني من    خالل  ارتفع مؤشر  ال  "HFRI 500إذ  بمقدار  لالستراتيجيات  لالستثمار  القابل  باألحداث  مدفوعة 

مؤشر  1.3+ صعد  حين  في  مايو،  شهر  خالل   %HFRI  + بمقدار  )اإلجمالي(  باألحداث  المدفوعة    %. 1.6لالستراتيجيات 

إلى استراتيجيات نشطاء  و المقام األول  المدفوعة باألحداث في  الفرعية  التي شهدتها االستراتيجيات  الفضل في األرباح  ينسب 

الخاصة، واألوضاع  الهيكلة  إعادة  المتعسرة/  التحوط  أسهم  واستراتيجيات  تحديدًا   المساهمين  تركز  التي  االستراتيجيات  وهي 

المتداولة بسعر زهيد، القيمة  الملكية رفيعة  التي يحتمل أن تكون   على االستثمار في أوضاع حقوق  الشركات  وذلك بما يشمل 

الناجم عن توجهات المستثمرين.هدفًا لعمليات إعادة الهيكلة أو اال التحول االستراتيجي  وفي هذا الشأن فإن مؤشر   ستحواذ أو 

HFRI  + بمقدار  تقدم  النشطة  االستثمار  صناديق  باألحداث:  المدفوعة  مؤشر  2.6لالستراتيجيات  سجل  فيما   ،%HFRI 

باألحداث: المدفوعة  أرباحً   لالستراتيجيات  الهيكلة  إعادة  المتعسرة/  التحوط  +أسهم  تعادل  مؤشر  2.5ا  وأضاف   ،%HFRI 

 % خالل شهر مايو. 2.0لالستراتيجيات المدفوعة باألحداث: صناديق األوضاع الخاصة أرباًحا نسبتها +

 

مختلف   في  األجل  وطويلة  قصيرة  االستثمارات  على  تركز  والتي  الملكية،  حقوق  تحوط  استراتيجيات  وأدت 

وذلك رغم زيادة تقلبات حقوق    ،مايوع وتيرة األرباح األخيرة التي شهدها شهر  االستراتيجيات الفرعية المتخصصة، إلى تسار

  خالل   %1.5+لتحوط حقوق الملكية )اإلجمالي( بمقدار    HFRIمؤشر  وقفز    الملكية المرتبطة بالضغوط التضخمية المتزايدة.

 االستراتيجيات الفرعية وعلى رأسهاوهو ما يعزى إلى المساهمات الضخمة التي جاءت بفضل أداء قطاع عريض من    الشهر،

مرتفعة البيتا استراتيجيات الطاقة والمحافظ األساسية والصناديق متعددة االستراتيجيات، والتي تصنف جميعًا ضمن الصناديق  

لفترات طويلة التحيز  استراتيجيات  تنتهج  أرباًحا   "HFRI 500"مؤشر  وسجل    .التي  لالستثمار  القابل  الملكية  لتحوط حقوق 

صعد مؤشر    كما  %.24.5+  إلىأشهر    ثمانيةلترتفع بذلك األرباح التي استمرت على مدى    ،مايو% خالل شهر  1.2مقدارها +

HFRI  :الملكية حقوق  +  لتحوط  بنسبة  األساسية  المواد  الطاقة/  مؤشر  %،  3.1استراتيجيات  تقدم  حين  لتحوط   HFRIفي 

الملكية: استراتيجيحقو الملكية:  HFRI ومؤشر    ةاألساسي  القيمة  اتق  بحوالي   الصناديق متعددة االستراتيجياتلتحوط حقوق 

 على الترتيب. خالل شهر مايو % 1.9% و+2.2+

 

مؤشر    مقدارها   HFRIوسجل  أرباًحا  الفائدة  لسعر  والحساس  الثابت  الدخل  على  القائم  )اإلجمالي(  النسبية  للقيمة 

النسبية  HFRI 500مؤشر "%، بينما تقدم  1.1+ للقيمة  تشير إلى تزايد    بوادر% مع ظهور  1.0القابل لالستثمار بمقدار +" 

مايو. التضخمية خالل شهر  مؤشر    الضغوط  نصيب  من  الفرعية  االستراتيجيات  مستوى  على  األفضل  األداء    HFRIوكان 

:  " للقيمة النسبيةHFRI 500" يليه مؤشر    % خالل الشهر،4.1للقيمة النسبية: استراتيجية بدائل العائد والذي ارتفع حوالي +

 %.1.4االستراتيجية المدعومة باألصول، والذي تقدم بمقدار +

 

مؤشر    +ل  HFRIووثب  بمقدار  )اإلجمالي(  الناشئة  مؤشر  2.8ألسواق  بفضل  وذلك  مايو،  شهر  خالل   %HFRI  

بمقدار + ارتفع  الالتينية والذي  بأمريكا  الناشئة  يليه مؤشر  3.7لألسواق   ،%HFRI  بم الناشئة  األوسط  لألسواق  الشرق  ناطق 

أفريقيا بمقدار +  وشمال  يليهما مؤشر  3.6والذي تقدم   ،%HFRI  الناشئ الشرقية  ةلألسواق  والذي أضاف    في روسيا/ أوروبا 

 %. 2.8أرباًحا مقدارها +

 

وعلى صعيد آخر سجلت استراتيجيات عالوة المخاطر واالستثمارات البديلة السائلة هي األخرى أرباًحا خالل شهر  

للسلع  ،مايو الموجهة  االستثمارات  رأسها  الفائدة  وعلى  أسعار  عالية    HFRمؤشر  وسجل    .واستثمارات  البنكية  لالستثمارات 

للسلع +  المخاطر  مقدارها  الشهر2.9أرباًحا  خالل  فيما  %  م،  المخاطر  HFRؤشر  تقدم  عالية  البنكية  ألسعار    لالستثمارات 

% خالل شهر  0.5الستراتيجيات االستثمارات البديلة السائلة أرباًحا مقدارها +  HFRI-Iوسجل مؤشر    %.2.7الفائدة بنسبة +

مؤشر  مايو سجلها  التي  األرباح  إلى  فيها  األساسي  الفضل  ينسب  التي  األرباح  وهي   ،HFRI-I  ،الكلية بلغت   للمحافظ  والتي 

إذ    %.0.8+ مايو،  التوالي خالل شهر  على  الثالث  للشهر  أرباًحا  المخاطر  تعادل  استراتيجيات   HFR  مؤشر   نما كما سجلت 



% خالل شهري أبريل  1.2% و+6.9% خالل الشهر، بعدما حقق أرباًحا تعادل +4.3+  بمقدار(  Vol 15)  المخاطر  لتعادل

 ومارس، على الترتيب. 

 

مؤشر    +  HFRIوتقدم  بمقدار  مؤشر  1.4للمرأة  أضاف  بينما  مايو،  شهر  خالل   %HFRI   مقدارها أرباًحا  للتنوع 

+1.3 .% 

 

التحوط كينيث جيه    التحوط   هاينز بأنومن جانبه صرح رئيس مؤسسة أبحاث صناديق  استمرت في جني    صناديق 

التوالي    األرباح للشهر مواصلة بذلك تقديم أفضل أداء شهدته ،  خالل شهر مايو  مرة أخرى  تقدم  إحراز  من خاللالثامن على 

عام   منذ  التقويمية  السنة  بداية  في  التقلبات    1996الصناديق  حجم  زيادة  رغم  المكاسب  تحقيق  في  وارتفاع ومستمرة  السوقية 

وأضاف هاينز قائالً بأن صناديق التحوط نجحت في تغيير االستراتيجيات واالستعدادات العالمية من أجل   الضغوط التضخمية.

بما يشمل المخاطر الحالية المرتبطة بسالالت  وذلك  التعامل مع بيئة االقتصاد الكلي والبيئة الجغرافية والسياسية ما بعد الوباء،  

والفرص المتغيرة المرتبطة بالعمليات الهائلة إلعادة فتح االقتصادات العالمية واإلقليمية   من ناحية  المختلفة وتحوراتهالفيروس  

هذه البيئة مع التركيز بوجه   التحرك بحنكة فيعلى  المدراء    يعكف وفي الوقت الحالي    .من ناحية أخرى  خالل الشهور المقبلة

 ستنجح في وعلى األرجح فإن الصناديق التي    خاص على التضخم/ الحساسية تجاه أسعار الفائدة وإدارة تقلبات حقوق الملكية.

إلدارة  تسعى  التي  الرائدة  العالمية  المؤسسات  من  المال  رأس  تجتذب  التي سوف  هي  متخصصة  قدرات  من  لديها  ما  إظهار 

 . آنفة الذكرواغتنام الفرص   بقةالسا المخاطر

 

 للحصول على مزيد من المعلومات من مؤسسة أبحاث صناديق التحوط: 
 

 www.HFR.com يرجى زيارة
على    التحوط  صناديق  أبحاث  مؤسسة  تابع 

 HFRInc@تويتر:

 KennethJHeinz@تابع كينيث هاينز على تويتر:   HFRAsia@تابع مؤسسة أبحاث صناديق التحوط على ويبو:

 

 نبذة عن مؤسسة أبحاث صناديق التحوط 

 

وهى متخصصة فى مجاالت    1992هى المؤسسة الرائدة عالميًا فى مجال االستثمار البديل. وقد تأسست عام    (HFRمؤسسة أبحاث صناديق التحوط )

معايير قياسية واسعة االستخدام فى هذا (، وهى أكثر  HFRU( و)HFRX( و)HFRIوتصدر المؤسسة مؤشرات )  مؤشرات وتحاليل صناديق التحوط.

مؤشر ألداء صناديق التحوط تتراوح بين مستويات الصناعة    100كما تصدر ما يربو على  .  وى العالمىالمجال لقياس أداء صناديق التحوط على المست

اإلقليمى واالستثمار  الفرعية  لالستراتيجيات  الدقيقة  المتخصصة  المجاالت  وحتى  متوفر  .  الكبيرة  مورد  أشمل  وهى  المؤسسة،  بيانات  قاعدة  وتتضمن 

ستوى الصناديق عن األداء واألصول التاريخية، باإلضافة إلى خصائص الشركات الخاصة بمديرى صناديق  لمستثمرى صناديق التحوط، تفاصيل على م

بطرح  يسمح  مما  الصناديق،  لتصنيف  الصناعة  مستوى  على  تفصيالً  األكثر  النظام  المؤسسة  وضعت  وقد  نفوذًا.  واألكثر  مجاالً  األوسع  التحوط 

داء النسبى وتحاليل جماعات النظراء، والمقارنة القياسية. وتعمل مجموعة منتجات التحليل التى أنتجتها  االستفسارات الشاملة والمتخصصة عن قياس األ

وثيقة الصلة واإلجمالية على مستوى قطاع صناديق  الالمؤسسة على تحسين قاعدة بيانات المؤسسة لتوفير النقاط المرجعية المفصلة والحالية والشاملة و

م المؤسسة خدمات استشارية للعمالء الساعين إلى الحصول على تحاليل مصممة بحسب رغبة اإلدارة العليا أو تحاليل مختلفة عن  التحوط بأكملها. كما تقد

 . لكبار مستثمرى الصناعة ولمديرى صناديق التحوط تعد مؤسسة أبحاث صناديق التحوط المعيار المؤسسىو المعتاد.

# # # 

 

http://www.hfr.com/

