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مع استمرار  في أبریل أرباًحا  یسجل  صندوق  500  ألكبر  التحوط  مؤشر
 ،رحلة الصعوداالستراتیجیات الكلیة في 

 تاریخیًا سجل  تراجعًا سوق األسھم یو
 

االستراتیجیات الكمیة والمواكبة لالتجاھات واستراتیجیات السلع األساسیة واالستراتیجیات التقدیریة تواصل تقدیم  
 ؛ األسھم لخسائر حادة   محافظمع تسجیل  اقیاسیً  أداءً 

منذ   نقطة  2200 بما یقاربصندوق على مؤشر ناسداك    500وتفوق مؤشر مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط ألعلى 
 اآلن بدایة العام حتى  

 
نجحت صنادیق التحوط في تحقیق أرباح خالل شھر أبریل في الوقت الذي عانت فیھ أسواق األسھم    –)  2022  مایو  6شیكاغو (

العالمیة من خسائر تاریخیة،   المتمیز    عجل بتسلیط الضوء علىمما  والسندات  المسبوق  واألداء  التحوط  غیر  والذي لصنادیق 
وذلك طبقاً للبیانات الصادرة الیوم عن  رعیة على نطاق واسع،  جاء بفضل األرباح الھائلة التي سجلتھا االستراتیجیات الكلیة الف

، وھي الشركة العالمیة الرائدة فى توفیر المؤشرات والتحلیالت واألبحاث في قطاع صنادیق  صنادیق التحوط®مؤسسة أبحاث  
لت صنادیق التحوط الكلیة ، واص2022لالتجاه الذي سلكتھ منذ الربع األول من عام    . واستمراًراالتحوط على المستوى العالمي

السوق    تقلباتیادة  زالنمو مسجلة أرباًحا وضعتھا في طلیعة الصناعة خالل شھر أبریل إذ نجحت في تحقیق عائدات ضخمة مع  
جراء االرتفاع الصارخ في معدالت التضخم، وازدیاد أسعار الفائدة والتي یتوقع أال تتوقف عند ھذا الحد، وتصاعد حدة  المالیة  

 أوكرانیا.  الصراع العسكري الروسي في
 
التحوط  وارتفع    أبحاث صنادیق  لمؤسسة  الكلي  (  500  ألكبرالمؤشر  لالستثمار  )HFRI 500صندوق  بنسبة   قابل 

%، وھو ما یعزى إلى المساھمات الضخمة 15,5إلى +  عائداتھ منذ بدایة العام حتى اآلن, لتصل  أبریل% خالل شھر  5,05+
مؤشر   وسجل .  استراتیجیات السلع، والسلع التقدیریة األساسیة، واالستراتیجیات الكمیة والمواكبة لالتجاھاتالتي جاءت بفضل  

  ھر % خالل الش0,2+ أرباًحا سلبیة نسبتھا صندوق قابل لالستثمار 500 ألكبرمؤسسة أبحاث صنادیق التحوط المركب المرجح 
" تراجعًا شھریًا یعد ھو األكبر  500  بورز  آند  ستاندارد"  مؤشر%، إذ سجل  0,3+إلى    منذ بدایة العام حتى اآلن  عائداتھلتصل  

وتفوق مؤشر المؤسسة للمركب المرجح    .2008أكتوبر    أكبر تراجع لھ منذ    مؤشر ناسداك  وسجل  2020مارس    من نوعھ منذ
نقطة خالل شھر أبریل، لیصل بذلك الفارق في األداء    1340صندوق في األداء على مؤشر ناسداك المركب بواقع    500  ألكبر

بلغ   تاریخي  المرجح  نقطة    2145إلى مستوى  للمركب  المؤسسة  المؤسسة صندوق. وسجل    500ألكبر  لصالح مؤشر  مؤشر 
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أب0,9-تراجعًا نسبتھ    للمركب المرجح للصنادیق وھو ما جاء مدفوًعا كذلك باألرباح التي سجلھا المؤشر  ریل،  % خالل شھر 
 %.3,4الكلي لمؤسسة أبحاث صنادیق التحوط (اإلجمالي) ونسبتھا +

 
وقدمت الصنادیق األكبر حجًما أداًء أفضل من الصنادیق صغیرة ومتوسطة الحجم خالل شھر أبریل، إذ سجل مؤشر  

% خالل الشھر، لترتفع بذلك عائداتھ منذ بدایة 2,3لألصول أرباًحا نسبتھا +للمركب المرجح    التحوط   صنادیق  أبحاث  مؤسسة
 %.4,2إلى + اآلنالعام وحتى 

 
العُشر األعلى منو  التحوط  مؤشر  ل  المكونات األساسیة  اكتسب  أبحاث صنادیق  خالل   % في المتوسط8,9+مؤسسة 

أبریل،   بمتوسط  شھر  األدنى  العُشر  انخفض  حین  الشھر،10,6-في  لذلك  بواقع    %  أسفل  إلى  أعلى  من  تشتت  یمثل  ما  وھو 
األربعة أشھر األولى من    % خالل34,8وارتفع العُشر األعلى من مؤشر مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط بمتوسط +  %.19,5
 % خالل الفترة نفسھا. 22,2-بینما انخفض العُشر األدنى بمتوسط ، 2022

 
شھر أبریل،    االستراتیجیات األخرى خالل  سائر  وتقدیم أداء قوي أفضل من  مواصلة النمو  المحافظ الكلیة فيونجحت   

صنادیق    مؤسسة أبحاث  مؤشرارتفع  و  تاریخیة نتیجة للتراجع الحاد الذي شھدتھ األسھم.  وذلك من خالل تحقیق مكاسب سلبیة
وھو ثاني أعلى    شھر أبریل،خالل    %5,05) قابل لالستثمار بنسبة +HFRI 500 Macroصندوق (  500ألكبر    الكلي  التحوط

فحسب)،   2022عائد شھري یحققھ المؤشر منذ بدایتھ (إذ لم یسجل المؤشر عائدات أعلى من ذلك من قبل سوى خالل مارس  
بذلك  المؤشر  عائدات  إلى  لتصل  اآلن  حتى  العام  بدایة  للسنة  15,5+  منذ  مسبوقة  غیر  قیاسیة  بدایة  بدوره  یمثل  ما  وھو   ،%

قفز   حین  في  أبحاث  مؤشرالتقویمیة،  (اإلجمالي)  التحوطصنادیق    مؤسسة  الشھر.  %3,4+  بنسبة  الكلي  مكاسب   خالل  وقاد 
) قابل  HFRI 500 Macroصندوق (   500  ألكبر  الكلي  التحوطصنادیق    مؤسسة أبحاث االستراتیجیات الكلیة الفرعیة مؤشر  

لتصل بذلك األرباح التاریخیة التي سجلھا منذ  أبریل،    % خالل شھر6,8السلع، والذي ارتفع بنسبة +  استراتیجیاتلالستثمار:  
دة من أجل الحد  لرفع أسعار الفائاألمریكي    الفیدرالي  االحتیاطي  نظام%،وذلك مع تأھب  39,8حتى اآلن إلى +  2022بدایة عام  

 ارتفع   ، إذالصدارةفي  ھي األخرى    االستراتیجیات الفرعیة الكلیة الكمیة والمواكبة لالتجاھاتكما جاءت    من استفحال التضخم.
% خالل الشھر، لتصل  5,85بنسبة + صندوق لالستراتیجیات الكلیة: الصنادیق المتنوعة الممنھجة    500  ألكبرمؤشر التحوط  

وبالمثل ارتفع مؤشر مؤسسة أبحاث    %.19,2بذلك العائدات التي سجلھا المؤشر منذ بدایة العام حتى اآلن بفضل أدائھ إلى +
+ بنسبة  للعمالت  التحوط  حین  4,9صنادیق  في  ال%،  مؤشر  (ارتفع  الصنادیق  لصندوق  المخاطر  من  بواقع  Vol Sحد   (

 % منذ بدایة العام حتى اآلن.6,2% خالل الشھر و+2,2+
 

إذ تراجعت قیمة أداًء متفاوتًا خالل الشھر،    االستراتیجیات القائمة على الدخل الثابت والحساس لمعدل الفائدةوشھدت  
لزیادة أسعار الفائدة من أجل الحد من التضخم  األمریكي    الفیدرالي  االحتیاطي  نظاممع تأھب    السندات واألسھم بطریقة مترابطة

النسبیة ألكبر  وسجل  .  التاریخي الذي نشھده حالیًا للقیمة  صندوق قابل لالستثمار    500مؤشر مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط 
انخفض  % خالل شھر  0,1-نسبتھ    تراجعًا اأبریل، في حین  أبحاث صنادیق  النسبیة (اإلجمالي)مؤشر مؤسسة  للقیمة    لتحوط 

نفسھ0,4-بحوالي   الشھر  وسندات    وجاءت.  % خالل  المتعددة  االئتمان  حیث    الشركاتاستراتیجیات  من  الصدارة  داء  األفي 
النسبیة، إذ تقدم  االستراتیجیات الفرعیب القیمة  النسبیة:  ة لمراجحة  للقیمة  ات المتعددة بنسبة  راتیجیستاالمؤشر صنادیق التحوط 

للقیمة النسبیة% خالل الشھر، في حین سجل  1,45+ القابلة للتحویل :  صندوق  500  ألكبر  مؤشر صنادیق التحوط  المراجحة 
 %.0,3+   عائدات نسبتھا (الدخل الثابت)

 
غالبًا   والتي  باألحداث  المدفوعة  االستراتیجیات  عالیة أما  فیھا  المرغوب  غیر  األسھم  فى  المضاربة  على  تركز  ما 

االندماج  حاالت  على  والمضاربة  فیھا  المرغوب  غیر  العمیقة  القیمة  ذات  األسھم  على  وتركز  القیمة  ومنخفضة  المخاطرة 
سجلت   فقد  شھر    تراجعًاواالستحواذ،  التي  خالل  الخسائر  وھي  األساستعزى  أبریل،  التحوط  إلى    في  أسھم  استراتیجیات 

المستثمرینة  المتعسر باألحداث  وتراجع كل من مؤشر    .المخاطر  عالیة  النشطاء  واستراتیجیات  المدفوعة    500  ألكبراألسھم 
لالستثمار قابل  (اإلجمالى)و   صندوق  باألحداث  المدفوعة  األسھم  الشھر.  2,2-بنسبة    مؤشر  خالل  التي    الخسائر  وتعزى% 

:  صندوق  500  ألكبراألسھم المدفوعة باألحداث  شھدتھا االستراتیجیات الفرعیة المدفوعة باألحداث في المقام األول إلى مؤشر  
یلیھ  أبریلخالل شھر    %4,4-بمقدار    تراجع، والذي  المتعددة  ستراتیجیاتاال باألحداث  مؤشر  ،  المدفوعة   500  ألكبراألسھم 

 % خالل الشھر نفسھ.2,35- انخفض بمقدار، والذي أسھم التحوط المتعسرة: استراتیجیات صندوق
 



شھدت   مختلف كما  في  األجل  وطویلة  قصیرة  االستثمارات  على  تركز  والتي  األسھم،  في  التحوط  استراتیجیات 
صندوق قابل   500مؤشر التحوط فى األسھم ألكبر  إذ تراجع    شھر أبریل،خالل    تراجعًااالستراتیجیات الفرعیة المتخصصة،  

مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط للتحوط من ملكیة األسھم مؤشر  %، في حین انخفض  3,25-بمقدار    )HFRI 500لالستثمار (
مؤشر    الفرعیة في المقام األول إلى  التحوط في األسھمالتي شھدتھا استراتیجیات    الخسائر  وتعزى  %.3,1-بنسبة  (اإلجمالي)  

النمو األساسي،  صندوق  500التحوط فى األسھم ألكبر   یلیھ مؤشر  5,5-والذي تراجع حوالي  : استراتیجیات  التحوط فى %، 
%. ورغم الخسائر الحادة التي منیت بھا  4,8-: استراتیجیات الرعایة الصحیة، والذي تدنى بمقدار  صندوق  500األسھم ألكبر  

 %. 0,8-نسبتھ : استراتیجیات التكنولوجیا تراجعًا طفیفًا صندوق 500التحوط فى األسھم ألكبر أسھم التكنولوجیا، سجل مؤشر 
 

المخاطر    عالوة  استراتیجیات  الشھروشھدت  متفاوتًا خالل  ارتفع    أداًء  إذ  األخرى،  البنكیة ھي  االستثمارات  مؤشر 
) للسلع  المخاطر  بنسبة +HFR BSRP Commodity Indexعالیة  تراجع مؤشر 6,75)  في حین  أبریل،  % خالل شھر 

الفائدة ( استراتیجیات  7,89-بحوالي    )HFR BSRP Rates Indexاالئتمان ألسعار  الكلیة في طلیعة  المحافظ  %. وجاءت 
مؤشر   سجل  إذ  الشھر،  لھذا  السائلة  البدیلة  +  HFRXاالستثمارات  نسبتھا  أرباًحا  الكلیة  مؤشر 1,9للمحافظ  حقق  بینما   ،%

HFRX + وتراجع مؤشر 0,8للعائد المطلق أرباًحا نسبتھا %HFRX 0,9-والي لصنادیق التحوط العالمیة بح.% 
 
 ) التنوع  مؤشر  نسبتھ)  HFRI Diversity Indexوسجل  بینما  أبریلفي  %  1,0-  تراجعًا  صنادیق    تدنى،  مؤشر 

 %.1,1-بنسبة ) HFRI Women Indexالتحوط التى تقودھا النساء (
 
صندیق التحوط نجحت في التقدم خالل   رئیس مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط كینیث جیھ ھاینز بأنومن جانبھ صرح  

شھر أبریل، وذلك مع زیادة تقلبات السوق المالیة والقفزة الشاھقة التي شھدتھا األسھم والدخل الثابت عالمیًا على نحو تاریخي  
تاریخی في تسجیل مكاسب سلبیة  الكلیة  األرباح بفضل سرعة االستراتیجیات  إلى تحقق ھذه  البعض، مشیًرا  ببعضھ  ة.  متصل 

في ظل    متمیًزا  الستراتیجیات الكلیة العالمیةا، جاء أداء  ة المنصرمةلیالتي سادت خالل األشھر القل  وتعزیًزا لالتجاھات األخیرة
من   عام  الكلیة    الغموضجو  االقتصادیة  واالضطرابات  والسیاسي  الفائدة    بسببالجغرافي  أسعار  وارتفاع  التضخم  استفحال 

أن مدیري ومستثمري صنادیق التحوط    وتصاعد حدة الصراع العسكري عقب الغزو الروسي ألوكرانیا. وأضاف ھاینز قائالً 
حالیًا  بفعالیة  التكیف  من  تمكنوا السوق  تشھدھا  التي  االستقرار  عدم  حالة  من   مع  یكتنفھا  ھائلة وتغیرات  حادة  تقلبات    بما 

وتمنح جھات االستثمار المؤسسیة   . ه التقلباتذأبدوا مرونة تكتیكیة ونجحوا في تقدیم سیولة خالل ھ، مؤكدًا أنھم  شدیدوغموض  
األولویة للصنادیق التي تركز على حساسیة أسعار الفائدة ومدتھا، والحمایة من التضخم، والمحافظة على رأس المال، باإلضافة  

الخسائر الحالیة في سوق األسھم. ومن  بترتبط بأقل قدر ممكن  وتتناول التقلبات بإیجابیة   تشتمل على خصائص إلى المحافظ التي
م أداء متمیز أفضل من  یالنمو بالقطاع وتقد  قیادة  فيصنادیق التحوط التي برھنت على تمتعھا بھذه الخصائص  تنجح  المرجح أن  

المرحلة ھذه  خالل  األسھم  م  أسواق  المسبوقة  الصعیدغیر  من  كل  على  الغموض  االقتصاد    ن  وصعید  والسیاسي  الجغرافي 
 " الكلي.

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

 
 :)HFRلمزید من المعلومات من مؤسسة بحوث صنادیق التحوط  (

 
 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    1992ھى المؤسسة الرائدة عالمیًا فى مجال االستثمار البدیل. وقد تأسست عام    )HFRمؤسسة أبحاث صنادیق التحوط (
)،  HFRU) و(HFRX) و(HFRIوتصدر المؤسسة مؤشرات (  متخصصة فى مجاالت مؤشرات وتحالیل صنادیق التحوط.

أكثر   التحوط على المستوھى  أداء صنادیق  قیاسیة واسعة االستخدام فى ھذا المجال لقیاس  العالمىمعاییر  كما تصدر ما .  وى 
على   الدقیقة    100یربو  المتخصصة  المجاالت  وحتى  الكبیرة  الصناعة  مستویات  بین  تتراوح  التحوط  صنادیق  ألداء  مؤشر 

اإلقلیمى واالستثمار  الفرعیة  صنادیق  .  لالستراتیجیات  لمستثمرى  متوفر  مورد  أشمل  وھى  المؤسسة،  بیانات  قاعدة  وتتضمن 
الخاصة بمدیرى التحوط، تفاصیل على م الشركات  إلى خصائص  التاریخیة، باإلضافة  الصنادیق عن األداء واألصول  ستوى 

about:blank


لتصنیف  الصناعة  مستوى  على  تفصیالً  األكثر  النظام  المؤسسة  وضعت  وقد  نفوذًا.  واألكثر  مجاالً  األوسع  التحوط  صنادیق 
داء النسبى وتحالیل جماعات النظراء، والمقارنة الصنادیق، مما یسمح بطرح االستفسارات الشاملة والمتخصصة عن قیاس األ

المرجعیة  النقاط  لتوفیر  المؤسسة  بیانات  قاعدة  تحسین  على  المؤسسة  أنتجتھا  التى  التحلیل  منتجات  وتعمل مجموعة  القیاسیة. 
م المؤسسة خدمات  المفصلة والحالیة والشاملة والوثیقة الصلة واإلجمالیة على مستوى قطاع صنادیق التحوط بأكملھا. كما تقد

العلیا أو تحالیل مختلفة عن المعتاد. تعد  و  استشاریة للعمالء الساعین إلى الحصول على تحالیل مصممة بحسب رغبة اإلدارة 
 .لكبار مستثمرى الصناعة ومدیرى صنادیق التحوط مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط المعیار المؤسسى

 
  
 


