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 خالل مارس  صنادیق التحوط الكلیة نمو
 ازدیاد المخاطر الجغرافیة والسیاسیةو  ارتفاع معدالت التضخم مع

 
مع ارتفاع أسعار السلع جراء التضخم والحرب   المرجح  المركب التحوط  صنادیق  أبحاث مؤسسة مؤشرصعود 

 الروسیة على أوكرانیا؛ 
التقدیریة   واالستراتیجیاتاستراتیجیات السلع بفضل  2022ة العائدات الواردة في وتسارع وتیر

 ؛واالستراتیجیات الكمیة الكلیة
  نقطة  1000 بما یقاربصندوق على مؤشر ناسداك    500وتفوق مؤشر مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط ألعلى 

 خالل الربع األول
 

الكلیة  شھدت  –)  2022  أبریل  7شیكاغو ( التحوط  كبیًرا نجحت معھ  صنادیق  أرباح    نمًوا  الصدارة على مستوى  احتالل  في 
الربع األول  لتسجلمارس  القطاع خالل شھر   قیاسي مع ختام  العام نتیجة  مستوى  التي سجلتھا مجددًا    من  الھائلة  مع  لألرباح 

توقف عند  جراء االرتفاع الصارخ في معدالت التضخم، وازدیاد أسعار الفائدة والتي یتوقع أال تیادة التقلبات السوقیة المالیة  ز
 أوكرانیا. ھذا الحد، وتصاعد حدة الصراع العسكري الروسي في

 
التحوط ألعلى  وارتفع   أبحاث صنادیق  لمؤسسة  الكلي  (  500المؤشر  لالستثمار  )HFRI 500صندوق  بنسبة   قابل 

%، وھو ما یعزى إلى المساھمات  10,0بذلك إلى +  2022  الربع األول من  , لتصل أرباحھ خالل مارس% خالل شھر  6,25+
. وتقدم استراتیجیات السلع، والسلع التقدیریة األساسیة، واالستراتیجیات الكمیة والمواكبة لالتجاھاتالضخمة التي جاءت بفضل  

ألعلى   المرجح  المركب  التحوط  صنادیق  أبحاث  مؤسسة  +  500مؤشر  بنسبة  لالستثمار  قابل  الشھر 2,4صندوق  خالل   % 
أرباحھ الربع األول من    لتصل  ناسداك  الذي سجلھ    التراجع   على   بذلك% ویتفوق  0,85إلى +  2022خالل  یقاربمؤشر   بما 

 نقطة. 1000
 

وذلك طبقاً للبیانات  ،  مارس% خالل شھر  1,9كما سجل مؤشر المؤسسة للمركب المرجح للصنادیق أرباًحا قیمتھا +
، وھي الشركة العالمیة الرائدة فى توفیر المؤشرات والتحلیالت واألبحاث  صنادیق التحوط®مؤسسة أبحاث  الصادرة الیوم عن  

والذي شھد الكثیر من التقلبات، استطاعت  2022وعلى مدار الربع األول من  في قطاع صنادیق التحوط على المستوى العالمي.
 التحوط  صنادیق  أبحاث  مؤسسةر حجًما تقدیم أداء أفضل من الصنادیق صغیرة ومتوسط الحجم، إذ ارتفع مؤشر  الصنادیق األكب
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بمقدار + لألصول  المرجح  شھر3,5للمركب  خالل  المركبةمارس   %  المؤشرات  جمیع  مستوى  على  الصدارة  على   واحتل 
 %. 3,0خالل ھذا الربع محققًا عائد نسبتھ + المستویات العلیا

 
مؤسسة ، حیث اكتسب العُشر األعلى من مؤشر  مارستشتت األداء لمكونات المؤشر األساسیة خالل شھر    كما ازداد 

% لذلك الشھر، وھو ما یمثل  6,0–% في المتوسط، في حین انخفض العُشر األدنى بمتوسط  12,8+أبحاث صنادیق التحوط  
%  24,3%. وارتفع العُشر األعلى من مؤشر مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط بمتوسط +18,8ى إلى أسفل بواقع  تشتت من أعل

 % خالل الفترة نفسھا. 15,4–من العام، بینما انخفض العُشر األدنى بمتوسط   الربع األولخالل 
 
الربع األول ومارس    شھر  كل من  خاللتقدیم أداء قوي أفضل من االستراتیجیات األخرى  المحافظ الكلیة في  ونجحت   

العام سلبیة    ،من  مكاسب  تحقیق  خالل  من  وفبرایر،ال   نتیجةوذلك  ینایر  شھري  خالل  األسھم  قیمة  إلى    نخفاض  باإلضافة 
األسھم. سوق  تعافي  بفضل  مارس  شھر  خالل  حققتھا  التي  اإلیجابیة  ألعلى  و  المكاسب  التحوط  مؤشر  صندوق   500ارتفع 

)HFRI 500 Macro+ ھ المؤشر منذ بدایتھ، وھو أعلى عائد شھري یحقق  ،شھر مارسخالل    %6,1) قابل لالستثمار بنسبة
عائدات بذلك +  لتبلغ  العام  من  األول  الربع  غیر  10,0المؤشر خالل  قیاسي  إلى مستوى  بدوره  السنوي  الربع  ھذا  لیصل   ،%

الم تاریخ  في  حینمسبوق  في  مؤشر  ؤشر،  التحوط  ارتفع  بنسبةلالسترا  صندوق  (اإلجمالي)  الكلیة  خالل   %5,5+  تیجیات 
التحوط  .الشھر مؤشر  الكلیة  الفرعیة  االستراتیجیات  مكاسب  (   500ألعلى    وقاد  قابل  HFRI 500 Macroصندوق   (

مع  وذلك    أیًضا،  اقیاسیً   اشھریً   ا، وھو ما یمثل ربحً مارس% خالل شھر  18,1لالستثمار: مؤشر السلع، والذي ارتفع بنسبة +
. وسجل ألوكرانیاناتجة عن الغزو الروسي  صعوبات تورید السلع الو  المخاوف المرتبطة بالتضخم  ارتفاع أسعار السلع جراء

+ بلغت  مسبوقة  غیر  سنویة  ربع  عائدات  الكمیة    %.35,7المؤشر  الكلیة  الفرعیة  االستراتیجیات  نجحت  آخر  صعید  وعلى 
في   األخرى  لالتجاھات ھي  الصدارةوالمواكبة  إذ  احتالل  التحوط ألعلى    ارتفع،  الكلیة:    500مؤشر  لالستراتیجیات  صندوق 

خالل   أرباحھ، محققًا ھو اآلخر عائد شھري غیر مسبوق، لتصل بذلك خالل الشھر %6,7+ سبةبنالصنادیق المتنوعة الممنھجة 
 %. 11,3إلى + 2022الربع األول من عام 

 
% خالل 3,7% خالل الشھر وبواقع +2,0بواقع + ) FOF Sصندوق الصنادیق (مؤشر الحد من المخاطر لكما ارتفع  

 .2022الربع األول من 
 
شھدت    مختلف كما  في  األجل  وطویلة  قصیرة  االستثمارات  على  تركز  والتي  األسھم،  في  التحوط  استراتیجیات 

صندوق    500مؤشر التحوط فى األسھم ألكبر    كل من  تقدم، إذ  شھر مارساالستراتیجیات الفرعیة المتخصصة، أرباًحا خالل  
  % 0,8بمقدار +مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط للتحوط من ملكیة األسھم (اإلجمالي)  مؤشر  و  )HFRI 500قابل لالستثمار ( 
الشھر.   األسھم:  خالل  في  التحوط  مؤشر  األ  الطلیعةفي  الكمیة    ةالتوجیھیاالستراتیجیة  وجاء  حیث  مستوى داء  من  على 

للتحوط في األسھم،   الفرعیة  التحوط في األسھم:  2,9ارتفع بنسبة +  إذاالستراتیجیات  الرعایة  %، متبوًعا بمؤشر  استراتیجیة 
 %.1,8والذي أضاف + الصحیة

 
عالیة  فیھا  المرغوب  غیر  األسھم  فى  المضاربة  على  تركز  ما  غالبًا  والتي  باألحداث  المدفوعة  االستراتیجیات  أما 
االندماج  حاالت  على  والمضاربة  فیھا  المرغوب  غیر  العمیقة  القیمة  ذات  األسھم  على  وتركز  القیمة  ومنخفضة  المخاطرة 

عالیة   ة واالستراتیجیات المتعددةاستراتیجیات أسھم التحوط المتعسرا بمدفوعً   مارسواالستحواذ، فقد سجلت تقدًما خالل شھر  
إذ  المخاطر (اإلجمالحقق  ،  باألحداث  المدفوعة  األسھم  نسبتھا +  )يمؤشر  تقدم0,8عائدات  في حین  الشھر،  مؤشر   % خالل 

ألعلى   باألحداث  المدفوعة  +  500األسھم  بنسبة  لالستثمار  قابل  شھدتھا    . %0,3صندوق  التي  األرباح  في  الفضل  وینسب 
مؤشر   إلى  األول  المقام  في  باألحداث  المدفوعة  الفرعیة  ألعلى  االستراتیجیات  باألحداث  المدفوعة  :  صندوق  500األسھم 

بمقدالمتعددة  ستراتیجیاتاال تقدم  یلیھ  مارس% خالل شھر  1,5ار +، والذي  باألحداث ألعلى  مؤشر  ،  المدفوعة   500األسھم 
 %. 0,7: استراتیجیات مراجحة االندماج، والذي أضاف أرباًحا قیمتھا +صندوق

 
ارتفعت أسعار أداًء متفاوتًا خالل الشھر، إذ    االستراتیجیات القائمة على الدخل الثابت والحساس لمعدل الفائدةوشھدت   

العائدات قصیرة األجل عن األخرى طویلة   زیادة، مع  المرتبطة باالستحقاقات قصیرة األجلالفائدة وعلى رأسھا أسعار الفائدة  
  500ة ألكبر  مؤشر مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط للقیمة النسبیسجل كل من  ونقالب منحنى العائد األمریكي.  ال  نظًرااألجل  

نسبتھ + تقدًما  (اإلجمالي)  النسبیة  للقیمة  التحوط  أبحاث صنادیق  لالستثمار ومؤشر مؤسسة  قابل  % خالل شھر  0,4صندوق 
في  مارس األكبر  الفضل  وینسب  الفرعی.  االستراتیجیات  النسبیةأداء  القیمة  لمراجحة  العائد    إلى  ة  بدائل  استراتیجیات 



وط  ومؤشر صنادیق التح  راتیجیة بدائل العائدمؤشر صنادیق التحوط للقیمة النسبیة: است  تقدم كل من، إذ  واستراتیجیات التقلب
 خالل الشھر. %1,9+ بنسبةاستراتیجیات التقلب للقیمة النسبیة: 

 
 ) التنوع  حقق مؤشر صنادیق  مارسفي    %1,2+بنسبة    أرباًحا)  HFRI Diversity Indexوسجل مؤشر  بینما   ،

 %. 0,55) أرباًحا نسبتھا +HFRI Women Indexتقودھا النساء ( يالتحوط الت
 
الكلیة على المستوى   صنادیق التحوط  رئیس مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط كینیث جیھ ھاینز بأنومن جانبھ صرح   

، نجحت في تحقیق  والسلع التقدیریة واالستراتیجیات الكمیة والمواكبة لالتجاھات  األساسیة  ستراتیجیاتاال  وفي مقدمتھا،  العالمي
لتسدل   مارس  غیر مسبوقة خالل شھر  تاریخيبذلك  أرباح  على ربع سنوي  معالستار  وذلك  المالیة    ،  السوقیة  التقلبات  تزاید 

التضخم  جراء معدالت  القصیر  ،ارتفاع  األجل  على  الفائدة  أسعار  أدىب  وزیادة  العائد  ما  منحنى  انقالب  حدة    ،إلى  وتصاعد 
(أي   وأضاف ھاینز قائالً أن امتزاج ھاتین الدینامیكیتین السوقیتین المؤثرتین.  ألوكرانیا  لغزو الروسيا  الصراع العسكري عقب

قد ساھم في وقوع تغیرات كبیرة في    التضخم وأسعار الفائدة)، جنبًا إلى جنب مع المخاطر الجغرافیة والسیاسیة غیر المسبوقة،
الثابت والدخل  واألسھم  السلع  على  أسواق  الیقین  عدم  من  مسبوقة  غیر  حالة  من   وظھور  والجغرافي   كل  الكلي  المستوى 

المدراءوالسیاسي،   معھ  وجد  ما  الھائلة  وھو  بالتقلبات  ملیئة  بیئة  أمام  الشھور    والمتغیرة.  أنفسھم  غرار  على  أنھ  ھاینز  وأكد 
تحلیھم بمرونة   البرھنة على  في  ، وال سیما مدیري صنادیق االستراتیجیات الكلیة العالمیة،المدیرینالعدید من  ح  نج  المنصرمة

الدور لھذه  االستجابة  على  ساعدتھم  السوقیتكتیكیة  والظروف  التغیرات  سریعة  تلك ة  تؤدي  أن  احتمالیة  إلى  مضیفًا   ،
االستراتیجیات إلى جذب رؤوس مال مؤسسیة خالل األرباع السنویة القادمة، وھو ما ال یعزى إلى مقدرتھا على التربع على 

إلى   كذلك  یعود  ولكن  فحسب،  الصناعة  أداء  دفاعیة عرش  بصورة  المال  رأس  على  المحافظة  على  أسواق   نجاحو  مقدرتھا 
خالل ھذه الحالة غیر المسبوقة من عدم الیقین على كل من  االستراتیجیات األخرى یتفوق على سائرأداء متمیز  األسھم في تقدیم 

 الصعید الجغرافي والسیاسي وصعید االقتصاد الكلي.
 

 ). ESMA) مسجلة لدى الھیئة األوروبیة لألوراق المالیة واألسواق (HFRمؤسسة أبحاث صنادیق التحوط (
 

 :)HFRلمزید من المعلومات من مؤسسة بحوث صنادیق التحوط  (
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 صنادیق التحوط نبذة عن مؤسسة أبحاث 

 
  ي وھ  1992مجال االستثمار البدیل. وقد تأسست عام    يالمؤسسة الرائدة عالمیًا ف  ھي  )HFRمؤسسة أبحاث صنادیق التحوط (

)،  HFRU) و(HFRX) و(HFRIوتصدر المؤسسة مؤشرات (  مجاالت مؤشرات وتحالیل صنادیق التحوط.  يمتخصصة ف
قیاسیة واسعة االستخدام  أكثر    يوھ التحوط على المستوى    فيمعاییر  أداء صنادیق  كما تصدر ما .  العالميھذا المجال لقیاس 

على   الدقیقة    100یربو  المتخصصة  المجاالت  وحتى  الكبیرة  الصناعة  مستویات  بین  تتراوح  التحوط  صنادیق  ألداء  مؤشر 
واالستثمار   الفرعیة  وھوتتضمن  .  اإلقلیميلالستراتیجیات  المؤسسة،  بیانات  متوفر    يقاعدة  مورد  صنادیق    لمستثمريأشمل 

الخاصة   الشركات  إلى خصائص  التاریخیة، باإلضافة  الصنادیق عن األداء واألصول   بمدیريالتحوط، تفاصیل على مستوى 
ا مستوى  على  تفصیالً  األكثر  النظام  المؤسسة  وضعت  وقد  نفوذًا.  واألكثر  مجاالً  األوسع  التحوط  لتصنیف صنادیق  لصناعة 

وتحالیل جماعات النظراء، والمقارنة   النسبيالصنادیق، مما یسمح بطرح االستفسارات الشاملة والمتخصصة عن قیاس األداء  
التحلیل   منتجات  وتعمل مجموعة  المرجعیة   التيالقیاسیة.  النقاط  لتوفیر  المؤسسة  بیانات  قاعدة  تحسین  على  المؤسسة  أنتجتھا 

لشاملة والوثیقة الصلة واإلجمالیة على مستوى قطاع صنادیق التحوط بأكملھا. كما تقدم المؤسسة خدمات  المفصلة والحالیة وا
العلیا أو تحالیل مختلفة عن المعتاد. تعد  و  استشاریة للعمالء الساعین إلى الحصول على تحالیل مصممة بحسب رغبة اإلدارة 

 .صنادیق التحوط ومدیريالصناعة  تثمريمسلكبار  المؤسسيمؤسسة أبحاث صنادیق التحوط المعیار 
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