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 ارتفاع مكاسب صناديق التحوط مع ارتفاع المخاطر السياسية 
 

مكاسبه  ( زيادة HFRIمع تسجيل مؤشر بحوث صناديق التحوط )ستراتيجي االاألداء تحوط األسهم يتصدر
 ؛اشهر   11في للمرة العاشرة 

 وإعادة الفتح  ،واإلنفاق المحفزات،و حول أفغانستان،إرتفاع عدم اليقين 
 

أغسطس، على الرغم من المخاطر المتزايدة  شهر في تقدماً صناديق التحوط شهدت   –( 2021سبتمبر  8شيكاغو، )

اإلنفاق المقترحة  تشريعات وكذا االحتياطي الفيدرالي، حوافز المرتبطة بعدم االستقرار في أفغانستان والتوقعات بتخفيضات 

٪ في 0.8بنسبة +بحوث صناديق التحوط المركب المرجح مؤشر حيث ارتفع  كورونا، فيروساألثار الحالية لتحورات و

وفقًا للبيانات الصادرة وذلك ٪، 0.45قابل لالستثمار بنسبة +صندوق  500ألكبر  HFRI 500أغسطس، بينما ارتفع مؤشر 

صناعة  لث و والبح توالتحليالإعداد المؤشرات ®، الشركة الرائدة عالميًا في HFRط، مؤسسة بحوث صناديق التحواليوم عن 

 صناديق التحوط العالمية.

في المائة خالل األشهر الثمانية  ٪ 10.0بنسبة +بحوث صناديق التحوط المركب المرجح ارتفاعاً مؤشر فقد شهد 

من األشهر  عشرة مكاسب في ومحققاً  يوليو، البسيط الذى حدث فى شهر نخفاض معوضاً بذلك اال، 2021األولى من عام 

 في المائة خالل هذه الفترة. 22.0+د احيث استع، حدى عشر الماضية اإل

بحوث صناديق  شر األعلى من مؤشر سب الع  تضاءل تشتت أداء مكونات المؤشر األساسية في أغسطس، حيث اكتو

لشهر، وهو ما يمثل نفس افي المائة ل 3.6-شر األدنى بمتوسط في المائة، في حين انخفض الع   6.1+بلغ   في متوسط التحوط 

في المائة في  12.1أغسطس مقارنة بتشتت من أعلى إلى أسفل بنسبة شهر في المائة في  9.7تشتت من أعلى إلى أسفل بنسبة 

بمتوسط  بحوث صناديق التحوط شرية األعلى من مؤشر قفزت الشريحة الع  حيث الالحقة، ثنى عشر في األشهر اإلويوليو.  شهر 

 في المائة. 7.6-شر األدنى بمتوسط في المائة، بينما انخفض الع   71.2+
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فرعية  الستراتيجيات االعبر على األجل الطويل والقصير استراتيجيات تحوط األسهم، التي تستثمر وقد تمكنت 

العديد من أسواق األسهم مستويات  حققت أغسطس، حيث التى حققتها فى شهر مكاسبها األخيرة من الحفاظ على متخصصة، ال

  )اإلجمالي( األسهملالستثمار فى  صناديق التحوط  مؤسسة بحوثقفز مؤشر  وحين ظلت تقلبات األسهم مرتفعة. على قياسية، 

وعلى رأسها الفرعية  اتواسع ألداء االستراتيجيالتشتت ال، مع مساهمات قوية من الشهر لكفي المائة لذ 1.2بنسبة +

حيث  ،والتكنولوجيا والطاقةللرعاية الصحية  عالية التذبذب والعائد والمتحيزة لالسثمار طويل األجلاالستراتيجيات الفرعية 

و  3.0بمقدار +التحوط فى التكنولوجيا والطاقة ٪ ، بينما قفز مؤشر 3.3بنسبة + التحوط فى الرعاية الصحية ارتفع مؤشر 

حتى تاريخه مع منذ بداية العام وأداء جميع االستراتيجيات االستثمار فى ملكية األسهم  يتصدر مؤشر و٪ على التوالي. 2.2+

في المائة في أغسطس،   0.5+  قابل لالستثمار صندوق  500ألكبر   HFRI 500مؤشر وقد ارتفع في المائة.  11.9+ بلغعائد 

 في المائة. 10.6مكاسبه منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى +من مما زاد 

غير المرغوب فيها  سهم المضاربة فى األتركز على غالبًا األحداث، والتي المدفوعة بكما سجلت االستراتيجيات  

ً ، مكاسبحاالت االندماج واالستحواذومنخفضة القيمة لعالية المخاطرة    HFRI 500مؤشر حقق قوية في أغسطس حيث  ا

لالستثمارات المدفوعة )اإلجمالي(    HFRIوازداد مؤشر في المائة،  1.0بنسبة +ات المدفوعة باألحداث ارتفاعاً لالستثمار

  اتالستراتيجيفى امكاسب لالستثمارات المدفوعة باألحداث  HFRI EDمؤشر حقق  كما ، ئةفي الما 1.0بنسبة +باألحداث 

األسهم المستهدفة من مؤشر بينما ارتفع في المائة،  3.8الذي قفز بنسبة +المتعددة ستراتيجيات مؤشر االوعلى رأسها الفرعية 

لالستثمارات المدفوعة  HFRIفي المائة. يتتبع مؤشر  1.5بنسبة + ( HFRI ED: Activist Indexالمستثمرين النشطاء )

  11.4+بنسبة  اً عائدوالتى سجلت حتى تاريخه منذ بداية العام وستراتيجي االمن حيث أداءها فقط  باألحداث تلك االستثمارات 

 بالمائة.

  حيث ارتفع بنسبة اس لمعدل الفائدةللقيمة النسبية )اإلجمالي( المستند إلى الدخل الثابت والحس HFRIتقدم مؤشر كما 

في المائة ، حيث  0.3لالستثمار +للصناديق القابلة  HFRI 500مؤشر القيمة النسبية وارتفع في المائة في أغسطس،  0.5+ 

.  ةاالقتصاديفز واالحتقليل إجراءات  بالبدء فى االحتياطي الفيدرالي األمريكي قيام ارتفعت أسعار الفائدة بناًء على التوقعات ب

على رأس المؤشرات الدافعة ألداء االستراتيجيات الفرعية ، (HFRI RV: Volatility Indexتقلب االسعار ) وجاء مؤشر 

لالستثمارات ذات  (HFRI 500 RV: FI-Sovereign)لشهر، بينما ارتفع مؤشر  ذلك افي المائة ل 0.9نسبة +سجل الذي و

 في المائة. 0.9لالستثمار بنسبة + ةالقابلومية الدخل الثابت التى تتضمن السندات الحك

نتيجة  سجلت االستراتيجيات الكلية غير المترابطة مكاسب في أغسطس على الرغم من زيادة عدم اليقين السياسي و

في  0.2)اإلجمالي( بنسبة + (HFRI Macroاالستراتيجيات الكلية )عدم االستقرار في أفغانستان، حيث ارتفع مؤشر لحالة  

في المائة.  0.2لالستثمار )اإلجمالي( بنسبة + ةالقابل ةالكليلالستراتيجيات  HFRI 500المائة لهذا الشهر، في حين تقدم مؤشر 

٪ في أغسطس، بينما  2.2أداء االستراتيجية الفرعية الكلية، والذي قفز + (HFRI Macro: Commodityالسلع )وقاد مؤشر 

 ٪.0.8بنسبة + (HFRI Macro: Multi-Strategyاالستراتيجيات الكلية المتعددة )ؤشر ارتفع م

سجلت عالوة المخاطر والبدائل السائلة أداًء متباينًا في أغسطس، مع مكاسب في التعرض لمخاطر االئتمان  

في المائة خالل الشهر، بينما ارتفع مؤشر العمالت   2.5بنسبة   (HFR BSRP ) ارتفع مؤشر االئتمانحيث و ،والعمالت



(HFR BSRP)  مؤشر الارتفع وفي المائة.  1.2بنسبة( العالمى لصناديق التحوطHFRX Global Hedge Fund)    بنسبة

 للتحوط في األسهم.  (HFRX)٪ في مؤشر 1.3بنسبة تقوده زادة في المائة في أغسطس،  0.7+

ارتفع وأغسطس، شهر في المائة في  1.5بنسبة التى النساء صناديق التحوط التى تقودها قفز مؤشر من ناحية أخرى و

 في المائة. 1.2مؤشر التنوع بنسبة 

مكاسب قوية في سجلت صناديق التحوط "وصرح كينيث ج. هاينز، رئيس مؤسسة بحوث صناديق التحوط قائالً: 

سياسي، والسياسة النقدية، والهجرة،  البما في ذلك عدم االستقرار المتزايدة لمخاطر أغسطس على الرغم من استمرار ا

عالية المخاطر األسهم على قمتها ، مع مكاسب عبر جميع االستراتيجيات نتيجة للجائحة الحالية والتحديات والتعقيدات المستمرة  

تستمر هذه االتجاهات المتنوعة والقوية األخرى في  "  وأضاف هاينز قائال: ،" المدفوعة باألحداثالمخاطر ومنخفضة القيمة 

للطاقة وحساسية  مخاطر االستثمار فى الصناعة، بما في ذلك تداول العمالت المشفرة ويات مستوكل دفع األداء القوي على 

المؤسسات في زيادة مستويات قياسية، تستمر إلى صناعة صناديق التحوط فى مال ؤؤس الروصول مع وأسعار الفائدة. 

تحديد أيضاً فى الولكن المرونة التكتيكية الجيد واالستراتيجيات التي أظهرت ليس فقط األداء مديرو االستثمار المخصصات ل

ومن المرجح أن  خالل فترات التوتر وعدم اليقين. النقدية لسيولة لغالبًا تعمل كمزود التى ها، وفي ستثمارااللفرص والسريع ل

 ".  21الصناعة العالمية في النصف الثاني من عام ونمو هذه تجاهات أداء واالألموال هذه اتقود 

 

 (.ESMA( مسجلة لدى الهيئة األوروبية لالوراق المالية واألسواق )HFRمؤسسة بحوث صناديق التحوط  )

 

 (HFRلمزيد من المعلومات من مؤسسة بحوث صناديق التحوط  )

 HFRInc@ اتبعنا على تويتر   www.HFR.com تفضل بزيارتنا على موقعنا: 

 KennethJHeinz@ اتبع كين هاينز على تويتر:   HFRAsia@اتبعنا 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 ومديرى صناديق التحوط تعد مؤسسة أبحاث صناديق التحوط المعيار المؤسسىو المعتاد.
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