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 بمكاسب قویة  2021عام التحوط ینھى  ادیق نمؤشر مؤسسة أبحاث ص
 

 انخفاضات نوفمبر؛ تعوض باألحداث  ةالمدفوع واالستثمارات األسھم، فى تحوط ال
 ؛21العائد تقود المكاسب لعام النشطة والطاقة وبدائل االستثمارات العمالت المشفرة والسلع و

 22بدایة عام في مخاطر العلى قمة والعمالت المشفرة ، كورونا وفیروس، التضخم، وأسعار الفائدة
 

تقدمت صنادیق التحوط في دیسمبر لتختتم عاًما قویًا تھیمن علیھ حالة عدم الیقین والتقلبات العالیة،  –) 2022ینایر   7شیكاغو، (

التحدیات المزدوجة المتمثلة في زیادة أسعار الفائدة والتضخم، فضالً عن آثار السنة الثانیة من االستثمار  حیث اجتاز مدیرون  

بنسبة   ) HFRI  500(ر  اثمتفابل لالسصندوق    500ألعلى  ارتفع المؤشر المركب المرجح  فقد  العالمي.  جائحة فیروس كورونا  

بنسبة    مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط  انخفاض الشھر السابق، في حین تقدم مؤشرعوض  في المائة في دیسمبر، مما    0,9+  

عن  1,3+ الیوم  الصادرة  للبیانات  وفقًا  التحوط  ٪،  صنادیق  أبحاث  في  HFRمؤسسة  عالمیًا  الرائدة  الشركة  إصدار  ®، 

 والتحلیل والبحث في صناعة صنادیق التحوط العالمیة. المؤشرات 
 

،  ٪10,3+  بنسبة)  HFRI FWCالمركب المرجح (مؤشر مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط  كملھ، ارتفع  أب  2021بالنسبة لعام  

 .2009ثالث أعلى أداء في السنة منذ عام یعد  ھولكنفي المائة،  11,8بفارق ضئیل عن مكاسب العام السابق التي بلغت +
 

التي  وقد   األموال  استثمارھا  ارتفعت  ارتفاعاً  في  یتم  المشفرة  ل  بیراً كالعمالت  أخرى  كل  مرة  عام  تقود  في  التحوط  صنادیق 

 ٪. 193بنسبة + 2020عام ٪، متجاوًزا عائد  215صنادیق التحوط في العمالت المشفرة +، مع ارتفاع مؤشر 2021
 

المؤشر العشر األعلى من  ازداد  في دیسمبر، حیث  مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط  األداء لمكونات مؤشر  وزیع  تض  فوقد انخ

ا  6,6متوسط +ب بینما  المائة،  العشر األدنى بمتوسط  في  إلى أسفل    3,5  -  نخفض  للشھر، مما یمثل تشتتًا من أعلى  المائة  في 

بأكملھ،    2021في المائة في نوفمبر. بالنسبة لعام    19,1في المائة للشھر، مقارنة بتشتت من أعلى إلى أسفل بنسبة    10,1بنسبة  
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في المائة، بینما انخفض العشر   45,6بمتوسط +مؤشر مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط  ارتفعت الشریحة العشریة األعلى من  

 في المائة. 12.3-األدنى بمتوسط 
 
مكاسب قادت  قادت صنادیق تحوط األسھم، التي تستثمر على المدى الطویل والقصیر عبر استراتیجیات فرعیة متخصصة،  و

العالمیة  معوضة بذلك  في دیسمبر  صنادیق التحوط  صناعة    ات استراتیجی على انخفاض الشھر السابق، حیث تم تداول األسھم 

خال انخفاض  من  تعافت  ولكنھا  الشھر  خالل  واسع  الشھر  نطاق  كان  ل  كوروناوالذى  فیروس  انتشار  من  بمخاوف    مدفوًعا 

المائة للشھر، مما    1,7لالستثمار في تحوط األسھم بنسبة +  ةقابل صندوق    500أعلى  ارتفع مؤشر  و.  المتحور، أومیكرون في 

للتحوط من حقوق الملكیة (اإلجمالي) بنسبة   HFRIتقدم مؤشر بینما  في المائة،  11,9إلى +لیصل بالكامل  2021رفع أداء عام 

المائة،    1,85+ و تقوده  في  الصحیة  الرعایة  في مجال  فى  المكاسب  األساسیةالمضاربات  الرعایة  ارتفع مؤشر  ، حیث  القیمة 

٪ للشھر.  2,4للقیمة األساسیة +  HFRIمؤشر  إلیھ  ٪ بینما أضاف  3,9بنسبة +  )HFRI EH: Healthcare Indexالصحیة (

 بالمائة. 26,2+إلى المواد األساسیة و أداء مؤشر الطاقة / وثب  بأكملھ،  2021بة لعام بالنس
 

باالستراتیجیات  أما   على  المدفوعة  تركز  غالبًا  والتي  المالمضاربات  األحداث،  وغیر  العمیقة  القیمة  لألسھم   بةورغذات 

االندماج واالستحواذ،   أیضاً  والمضاربة على حاالت  مكاسب  باستراتیجیات  حققت  دیسمبر، مدفوعة  النشطاء  في  المستثمریت 

فى  و الخاصة.  االستثمار  مؤشر  وقد  المواقف  لارتفع  التحوط  بحوث  ألعلى  مؤسسة  باألحداث  المدفوعة    500الستثمارات 

لالستثمارات المدفوعة   HFRIمؤشر  مغ ارتفاع  في المائة،    1,3بنسبة +باألحداث    والمدفوعةلالستثمار    ةقابل  صندوق تحوط  

في المائة، وھو أعلى أداء منذ    13,1إلى +  ھكملأب  2021في المائة للشھر، لیصل أداء عام    1,8األحداث (اإلجمالي) بنسبة +ب

وقد  2009عام   قادت    HFRI ED: Activist Indexالنشطاء  استثمارات    تكان.  التى  االستراتیجیمھى  الفرعیة   اتكاسب 

حاالت  لل:  HFRI EDمؤشر  كذلك  ارتفع  وفي المائة في دیسمبر،    5,1+  ھا ارتفاعاً بنسبةمؤشرحیث شھد  المدفوعة باألحداث  

قاد  بأكملھ،    2021بالنسبة لعام  والشھر السابق.  الذى شھده  نخفاض  االكالھما  وضین  في المائة، مع  2,6الذي أضاف +والخاصة  

قفز  حیث  ،  مكاسب العام كلھ  HFRI ED: Activist Indexالستثمارات المدفوعة باألحداث  ل مؤشر استثمارات النشطاء  أداء  

 في المائة.  18,8بنسبة +
 

حیث   الشھر،  لھذا  الفائدة  لسعر  والحساسة  الدخل  إلى  المستندة  الثابتة  االستراتیجیات  أیًضا  تقدمت  الفائدة  كما  أسعار  ارتفعت 

االحتیاطي الفیدرالي جانب  مشتریات السندات من  المنتظر قریباً فى  نخفاض  االاالستعداد لمواجھة  في  االستثمار    واستمر مدیرو

النسبیة  قد  فاألمریكي.   القیمة  مؤشر  لالستثمار  صندوق    500ألعلى  ارتفع  +  HFRI 500قابل  خالل    0,2بنسبة  المائة  في 

بنسبة +والشھر،   النسبیة (اإلجمالي)  القیمة  المائة.    0,3تقدم مؤشر  العائد  قاد  كذلك  وفي  بدائل   HFRI RV: Yieldمؤشر 

Alternative Index مؤشر التقلب  ٪، باإلضافة إلى2,4+بنسبة  فعمكاسب اإلستراتیجیات الفرعیة حیث ارتHFRI RVA: 

Volatility Index  ،بأكملھ،    2021بالنسبة لعام  أما  كالھما انخفاضات الشھر السابق.  وضا  عوالذان  ٪،  1,4الذي أضاف +و

 في المائة. 30,9نسبة +محققاً  ةالبدیلالعوائد  HFRI RVمؤشر القیمة النسبیة أداء قاد فقد 

عار الفائدة في االرتفاع، مع تقدم مؤشر االستراتیجیات الكلیة لھذا الشھر، حیث ارتفعت السلع بینما استمرت أسأیضاً  تقدمت  وقد  

HFRI Macro  + بنسبة المائة، في حین سجل مؤشر    0,65(اإلجمالي)  للصنادیق    HFRI 500في  لالستثمار   ةالقابلالكلى 



للشھر.    0,05  –بنسبة  بسیطاً  انخفاًضا   المائة  االستراتیقاد  وفي  المتعددة  یات   جمؤشر  -HFRI Macro: Multiالكلیة 

Strategy  الكلیة    اتمكاسب االستراتیجی قفز  والفرعیة  قاد فقد  بأكملھ،    2021لعام  وبالنسبة  ٪ في دیسمبر.  2.9+بنسبة  الذي 

 ٪.23,6الذي ارتفع بنسبة و،  HFRI Macroالفرعیة الكلیة   اتأداء االستراتیجیمؤشر السلع 
 

في أواخر  اتجاھات السوق  على  بناء    ةالسابق حیث عادت المخاطركما عكست استراتیجیات عالوة المخاطرة انخفاضات الشھر  

المخاطر  المكاسب مدفوعة بمؤشر  كانت  و دیسمبر،   ارتفع +  HFR BSRPعالوة  بالنسبة   4,57الذي  الشھر.  لھذا  المائة  في 

قد  وفي المائة.    27,4، الذي ارتفع بنسبة +HFR BSRPبأكملھ، كان أداء عالوة المخاطر مدفوعاً بمؤشر السلع    2021لعام  

المعتمد  ات مؤشرارتفعت   التحوط  السوق    ةصنادیق  توجھات    HFRX Market Directive Hedge Fund Indexعلى 

فقد ٪؛  13,65+  نسبتھا    بلغت  2021لعام    )HFRX(المركبة  مؤشرات  مؤدیة إلى مكاسب فى كل ال٪ في دیسمبر  1,6بنسبة +

بالمائة على   12,1، بزیادة +2021لعام    اتأداء اإلستراتیجی  ) HFRX Equity Hedgeمؤشرات صنادیق التحوط (  وجھت  

 مدار العام. 
 

ألى  النساء  الصنادیق التى تدیرھا  في المائة في دیسمبر، في حین أضاف مؤشر    1,9بنسبة +فقد شھد ارتفاعاً  مؤشر التنوع  أما  

 في المائة. 0,5+تلك الزیادة 
 

قائالً: "وصرح كینیث ج. ھاینز، رئیس   التحوط  التحوط عام  مؤسسة بحوث صنادیق  بأداء قوي في    2021اختتمت صنادیق 
بقیاد التحوطدیسمبر،  عالیة  بیتا  استراتیجیات  باالستراتیجیات  و،  ة  فترة  األحداثالمدفوعة  لتتوج  والسلع،  دامت  ،  عامین  قویة 

فی منفى    ھانجحت  السوق  دورة  واضطرابات  الشدیدة  التقلبات  على  كورونا  التغلب  فیروس  جائحة  الصحي وذ ظھور  الحجر 
إجمالي   لالعالمي حیث تجاوز  المال  التحوط  رأس  قائالً  تریلیونات دوالر".    4صناعة صنادیق  االنھیار  وأضاف ‘ھاینز  "منذ 

، تفوقت استراتیجیات صنادیق التحوط التي تركز على األسھم وطوال المدة منذ اندالع الوباء العالميالتاریخي لسوق األسھم  
أقل من الثلث. بحلول  تقلب  ذلك بقامت بو  ،نقطة أساس  200) بأكثر من  DJIAعلى األسھم األمریكیة (كما یمثلھا    اً كبیرتفوقاً  
یركزون أیًضا من  غیر أنھم    ،، یستعد مدیرو صنادیق التحوط لمواجھة التقلبات المستمرة المرتبطة بالوباء العالمي2022عام  

األسھم أسواق  عبر  المال  رأس  على  الحفاظ  على  التكتیكیة  الثابت  ،الناحیة  القویة   ،والدخل  الدینامیكیات  مراعاة  مع  والسلع، 
والتضخم   الفائدة  أسعار  المستویات  الرتفاع  تخطى  قوة  و.  ةالقیاسیالذى  أظھروا  الذین  المدراء  یستمر  أن  المرجح  من 

 العام الجدید". خالل استراتیجیاتھم على مدار العامین الماضیین في قیادة أداء الصناعة والنمو 

 
 ). ESMA) مسجلة لدى الھیئة األوروبیة لالوراق المالیة واألسواق (HFRث صنادیق التحوط  (أبحأمؤسسة 

 
 )HFRمؤسسة بحوث صنادیق التحوط  (لمزید من المعلومات من 

 HFRInc@ اتبعنا على تویتر   www.HFR.com تفضل بزیارتنا على موقعنا: 
 KennethJHeinz@ اتبع كین ھاینز على تویتر:  HFRAsia@اتبعنا على ویبو: 

 
 

 نبذة عن مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط 
 

وھى متخصصة فى مجاالت    1992ھى المؤسسة الرائدة عالمیًا فى مجال االستثمار البدیل. وقد تأسست عام    )HFRصنادیق التحوط (مؤسسة أبحاث  
معاییر قیاسیة واسعة االستخدام فى ھذا )، وھى أكثر  HFRU) و(HFRX) و(HFRIوتصدر المؤسسة مؤشرات (  مؤشرات وتحالیل صنادیق التحوط.

مؤشر ألداء صنادیق التحوط تتراوح بین مستویات الصناعة    100كما تصدر ما یربو على  .  یق التحوط على المستوى العالمىالمجال لقیاس أداء صناد
اإلقلیمى واالستثمار  الفرعیة  لالستراتیجیات  الدقیقة  المتخصصة  المجاالت  وحتى  متوفر  .  الكبیرة  مورد  أشمل  وھى  المؤسسة،  بیانات  قاعدة  وتتضمن 

لتحوط، تفاصیل على مستوى الصنادیق عن األداء واألصول التاریخیة، باإلضافة إلى خصائص الشركات الخاصة بمدیرى صنادیق  لمستثمرى صنادیق ا
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بطرح  یسمح  مما  الصنادیق،  لتصنیف  الصناعة  مستوى  على  تفصیالً  األكثر  النظام  المؤسسة  وضعت  وقد  نفوذًا.  واألكثر  مجاالً  األوسع  التحوط 
المتخصصة عن قیاس األداء النسبى وتحالیل جماعات النظراء، والمقارنة القیاسیة. وتعمل مجموعة منتجات التحلیل التى أنتجتھا  االستفسارات الشاملة و 

طاع صنادیق  المؤسسة على تحسین قاعدة بیانات المؤسسة لتوفیر النقاط المرجعیة المفصلة والحالیة والشاملة والوثیقة الصلة واإلجمالیة على مستوى ق
تلفة عن  وط بأكملھا. كما تقدم المؤسسة خدمات استشاریة للعمالء الساعین إلى الحصول على تحالیل مصممة بحسب رغبة اإلدارة العلیا أو تحالیل مخ التح

 . لكبار مستثمرى الصناعة ومدیرى صنادیق التحوط تعد مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط المعیار المؤسسىو المعتاد.


