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  نصفصنادیق التحوط تسجل انخفاًضا في یونیو بینما سوق األسھم یختتم أسوء 
 أول منذ نصف قرن 

 
% في  14,2ًعا بنسبة ا صندوق في یونیو ارتف 500ألكبر  احرز المؤشر الكلي لمؤسسة أبحاث صنادیق التحوط 

 ؛ 2022النصف األول من عام 
في النصف األول من   1,6وحقق مؤشر مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط للمركب المرجح لألصول مكاسًبا بنسبة  

 حیث تفوق أداء الصنادیق األكبر حجًما؛  2022عام 
 تتبع ل لصندوق    500مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط ألكبر  مؤشر )abrdn(  طلقت شركة ابردنأبینما 

 
مع استمرار أسواق األسھم في تسجیل خسائر    ،یونیو  خالل شھرسجلت صنادیق التحوط تراجعًا    –)  2022  یولیو  8شیكاغو (

األسھم   أسواق  أكملت  حیث  األن،  وحتى  العام  بدایة  منذ  من  أسوأ  حادة  أكثر  منذ  التقویمیة  السنة  من  أول  عاًما،    50نصف 
االقتصاد لدخول  المستثمرون  تأھب  وقد  ھذا  والسلع،  والسندات  لألسھم  العالمیة  األسواق  داخل  التقلبات  وتیرة    وتسارعت 

المرجح ألكبر   المركب  التحوط  أبحاث صنادیق  للتضخم عبر األجیال. كما أن مؤشر مؤسسة  األمریكي في حالة ركود نتیجة 
بنسبة    )HFRI 500 FWC Index(  صندوق  500 انخفًضا  سجل  لالستثمار  یعد  2,6قابل  والذي  الشھر،  ھذا  في  أكبر % 

مارس   منذ  حیث  2020انخفاض  واستراتیجیات  إ،  السوق  في  المحایدة  األسھم  استراتیجیات  في  اُحِرَزت  التي  المكاسب  ن 
التجاھات قد قابلتھا االنخفاضات التي ُسِجلَت في محافظ األسھم والدخل الثابت لمواكبة  الالكمیة و  ) CTA(  مستشار تجارة السلع

التي تعد الشركة الرائدة عالمیًا في المؤشرات   ®الصادرة الیوم عن مؤسسة أبحاث صنادیق التحوطمرتفعة البیتا، وفقًا للبیانات  
والتحلیل والبحث في مجال صنادیق التحوط العالمیة. كما تفوقت صنادیق التحوط األكبر حجًما واألكثر استقراًرا على صنادیق 

ن، حیث سجل مؤشر مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط للمركب آلحتى ا  2022ایة عام  دوط األصغر حجًما في یونیو ومنذ بالتح
٪ فقط لذلك الشھر، بینما  0,9المرجح لألصول انخفاًضا (الذي یتضمن المكونات ذاتھا، مثل النسخة متساویة الترجیح) بنسبة  

 .2022% خالل منتصف عام 1,55احرز ارتفاًعا بنسبة 
 

%، مما أدى إلى انخفاض  3,1صنادیق التحوط للمركب المرجح انخفاًضا بنسبة  أما في یونیو، فقد سجل مؤشر مؤسسة أبحاث  
%. وعلى سبیل المقارنة، تفوق أداء مؤشر المركب المرجح على مؤشر "ستاندارد آند  5,9األداء منذ بدایة العام وحتى األن إلى  

  2,550بمقدار    )Nasdaq Composite( نقطة وعلى مؤشر ناسداك المركب    1,600بما یساوي  )  S&P 500("  500بورز  
في األداء في أسواق األسھم خالل النصف األول من    ا ، حیث یمثل كالھما تفوقً 2022األولى من عام    رأشھة  نقطة خالل الست

 . 1990السنة التقویمیة منذ إصدار مؤشر المركب المرجح في عام 
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التحوط   أبحاث صنادیق  المكونات األساسیة لمؤشر مؤسسة  العُشر األعلى من  المتوسط خالل یونیو، في 4,65اكتسب  % في 
بمتوسط   األدنى  العُشر  انخفض  ال18,30حین  لذلك  تشتتً %  یمثل  ما  بواقع    اشھر، وھو  أسفل  إلى  أعلى  %. خالل  22,95من 

%. سجلت  32,2األدنى بمتوسط    %، بینما انخفض العُشر34,6، ارتفع العُشر األعلى بمتوسط  2022النصف األول من عام  
النصف األول من عام  % تقریبًا مكاسب في  37% من صنادیق التحوط أداًء إیجابیًا في شھر یونیو، في حین حققت  30قرابة  
2022. 

 
  طفیفةقابل لالستثمار مكاسبًا    )HFRI 500 Macro(  صندوق  500سجل مؤشر مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط الكلي ألكبر  

%، مع جني مساھمات راسخة  14,2ن إلى  ایة العام وحتى اآلد% خالل شھر یونیو، مما أدى إلى زیادة األداء منذ ب0,05بنسبة  
والمواكبة لالتجاھات. ھذا وقد قاد أداء االستراتیجیة    ةاستراتیجیات مستشار تجارة السلع واستراتیجیات التداول النشط الكمیمن  

صندوق قابل لالستثمار: الصنادیق المتنوعة الممنھجة،   500الفرعیة الكلیة مؤشر مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط الكلي ألكبر  
ر یونیو، حیث بدأ نظام االحتیاطي الفیدرالي األمریكي في رفع أسعار الفائدة للحد من استفحال % في شھ 1,1والذي ارتفع بنسبة 

، فقد قاد أداء االستراتیجیة الفرعیة الكلیة مؤشر مؤسسة أبحاث صنادیق 2022التضخم. أما فیما یتعلق بالنصف األول من عام  
األولى من العام، ومؤشر  أشھر  % في الستة  34,0ارتفع بنسبة  صندوق: استراتیجیات السلع، الذي    500التحوط الكلي ألكبر  

 %. 18,8صندوق: الصنادیق المتنوعة الممنھجة، الذي قفز بنسبة  500مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط الكلي ألكبر 
 

مؤشر صنادیق   انخفض  حیث  یونیو،  في  الفائدة  لمعدل  والحساسة  الثابت  الدخل  على  القائمة  االستراتیجیات  التحوط تراجعت 
ألكبر   النسبیة  بینما  2بنسبة  )  HFRI 500 RV(صندوق    500للقیمة  النسبیة تراجع  ٪،  للقیمة  التحوط  صنادیق  مؤشر 

  500، سجل مؤشر صنادیق التحوط للقیمة النسبیة ألكبر  2022٪. أما بالنسبة للنصف األول من عام  1,75  بنسبة  (اإلجمالي)
بنسبة   بسیًطا  انخفاًضا  بنسبة  0,66صندوق  (اإلجمالي)  النسبیة  للقیمة  التحوط  انخفض مؤشر صنادیق  بینما  ٪. وعلى  ٪2,2، 

االستراتیجی أداء  یعزى  العام،  من  األولى  أشھر  الستة  (مدار  النسبیة  القیمة  لمراجحة  الفرعیة  إلى مؤشر صنادیق RVAات   (
%، ومؤشر صنادیق التحوط للقیمة النسبیة 10,7الذي سجل زیادة بنسبة    ،صندوق: التقلبات  500التحوط للقیمة النسبیة ألكبر  

 %. 5,8بنسبة  ارتفاًعاالذي حقق  ،المتعددة صندوق: االستراتیجیات 500ألكبر 
 

االستراتیجیا المخاطرة أما  فیھا عالیة  المرغوب  األسھم غیر  فى  المضاربة  غالبًا ما تركز على  باألحداث، والتي  المدفوعة  ت 
والمضاربة على حاالت االندماج واالستحواذ، فقد  غیر المرغوب فیھا  األسھم ذات القیمة العمیقة  تركز على  ومنخفضة القیمة و 

انخفض مؤشر األ المدفوعة باألحداث ألكبر  سجلت تراجعًا خالل شھر یونیو، حیث  )  HFRI 500 ED(صندوق    500سھم 
% خالل ھذا الشھر. وتعزى 4,14مؤشر األسھم المدفوعة باألحداث (اإلجمالى) بنسبة  تراجع  % و 4,15قابل لالستثمار بنسبة  

المدفوعة باألحداث ألكبر   إلى مؤشر األسھم  المدفوعة باألحداث  الفرعیة  التي شھدتھا االستراتیجیات  صندوق:    500الخسائر 
صندوق: االستراتیجیات    500حداث ألكبر  %، ومؤشر األسھم المدفوعة باأل6,5مؤشر الحاالت الخاصة، الذي تراجع بنسبة  

 الشھر.  ذلك% خالل 4,3المتعددة، الذي تراجع بنسبة 
 

كما شھدت استراتیجیات التحوط في األسھم، والتي تركز على االستثمارات قصیرة وطویلة األجل في مختلف االستراتیجیات  
)  HFRI 500 EH(صندوق    500فى األسھم ألكبر  الفرعیة المتخصصة، تراجعًا خالل شھر یونیو، إذ تراجع مؤشر التحوط  

بمقدار   لالستثمار  التحوط  4,3قابل  مؤشر  انخفض  حین  في  بنسبة  في  %،  (اإلجمالي)  التي    %.4,5األسھم  الخسائر  وتعزى 
ألكبر   األسھم  فى  التحوط  مؤشر  إلى  األول  المقام  في  الفرعیة  األسھم  في  التحوط  استراتیجیات  صندوق:   500شھدتھا 

% خالل ھذا الشھر، بینما تراجع مؤشر التحوط فى األسھم: استراتیجیات النمو  7,8یجیات المتعددة، الذي تراجع بنسبة  االسترات
استراتیجیات  صندوق:    500٪. ولتعویض ھذه التراجعات جزئیًا، ارتفع مؤشر التحوط فى األسھم ألكبر  7,3األساسي، بنسبة  
الصحیة ألكبر  2,5بنسبة    الرعایة  األسھم  فى  التحوط  مؤشر  ارتفع  بینما  الشھر،  ھذا  خالل  االستراتیجیات  صندوق:    ٪500 

، تعزى الخسائر التي شھدتھا استراتیجیات  2022٪ في یونیو. أما بالنسبة للنصف األول من عام  1لسوق األسھم بنسبة    ةالمحاید
صندوق: استراتیجیات النمو األساسي،    500التحوط فى األسھم ألكبر    التحوط في األسھم الفرعیة في المقام األول إلى مؤشر

% في الستة أشھر األولى من العام. وتم تعویض ھذه الخسائر جزئیًا فقط من خالل مؤشر التحوط فى 21الذي انخفض بنسبة  
ألكبر   للطاقة  استراتیجیاتصندوق:    500األسھم  األساسیة  بنسبة  المواد  ارتفع  الذي  في  11,8،  عام  %  من  األول  النصف 

2022. 
 

للسلع  المخاطر  عالیة  البنكیة  االستثمارات  مؤشر  سجل  حیث  یونیو،  في  تراجعًا  المخاطر  عالوة  استراتیجیات  شھدت  كما 
األول  في النصف   %.8,4بنسبة    الئتمانلمؤشر االستثمارات البنكیة عالیة المخاطر  %، بینما انخفض  0,1انخفاًضا طفیفًا بنسبة  



عام   ارتفع 2022من  الذي  للسلع،  المخاطر  عالیة  البنكیة  االستثمارات  إلى مؤشر  المخاطر  استراتیجیات عالوة  أداء  یعزى   ،
  30% منذ بدایة العام وحتى  4,2%، ومؤشر االستثمارات البنكیة عالیة المخاطر متعدد األصول، الذي ارتفع بنسبة  11,9بنسبة  

للعائد المطلق بنسبة  HFRXتراتیجیات البدیلة السائلة انخفاًضا في یونیو، حیث انخفض مؤشر  یونیو. كما شھدت مؤشرات االس
%  5,3%. وسجل مؤشر التنوع تراجعًا نسبتھ  1,8بنسبة    ةلصنادیق التحوط العالمی  HFRX%، في حین تراجع مؤشر  0,94

 %. 1مؤشر صنادیق التحوط التى تقودھا النساء بنسبة  تراجعفي یونیو، بینما 
 

التحوط كینیث جیھ ھاینز ( أبحاث صنادیق  قائًال: "تسارعتKenneth J. Heinzومن جانبھ صرح رئیس مؤسسة    وتیرة   ) 
في  االتجاھات القویة للعزوف عن المخاطر في یونیو، مما أدى إلى تقلبات شدیدة في األسواق المالیة مع تداول صنادیق التحوط  

مجموعة واسعة من المخاطر، التي ال تقتصر على التضخم بین األجیال، وزیادة معدالت الفائدة، واستمرار الحرب بین    خضم
وزیادات   أوكرانیا،  مسروسیا/  بل  بوقة  غیر  فحسب،  الطاقة  أسعار  أمریكي تشمل  في  اقتصادي  ركود  حدوث  احتمالیة  زیادة 

الكلیة غیر المترابطة أداًء قویًا ومرتبًطا ارتباًطا سلبیًا ومدفوًعا بالسلع حققت  التقلبات،  أثناء  یقوده المستھلك. و االستراتیجیات 
قد نجحت  التي حدثت خالل الشھر،    االنخفاضات: "على الرغم من  وأضاف قائًال   لالتجاھات".  المواكبةواالستراتیجیات الكمیة  

لعام   الشدیدة  التقلبات  اجتیاز  التحوط بفعالیة في  الكلیة،    2022صنادیق  واستراتیجیات مستشار لیس من خالل االستراتیجیات 
للمركب واسع صندوق    500للقیمة النسبیة ألكبر    مؤشر صنادیق التحوطونتیجة ل، بل  فحسب  ، واستراتیجیات السلعتجارة السلع

یالمكون  النطاق   التي  التحوط  آند بورز  حقق  من كافة استراتیجیات صنادیق  لمؤشر ستاندارد  أداًء متفوقًا  أكثر    500كل منھا 
ق التحوط.  مؤشر مؤسسة أبحاث صنادی  إصدار، خالل النصف األول من السنة التقویمیة منذ  بالترتیب،  ومؤشر ناسداك المركب

التقلبات، التي حدثت في النصف األول من عام   الثاني من العام، من المرجح أن 2022مع توقعات استمرار  ، خالل النصف 
أثناء التراجعات  التزاماتھم باالستراتیجیات التي أثبتت قدرتھا على الحفاظ على رأس المال  یزید المستثمرون المؤسسیون من 

 بیئات عمل السوق الدینامیكیة اإلیجابیة أو السلبیة".بالتأھب إلعداد  مع انتھاز الفرصةاألخیرة، 
 

 ). 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 

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

 


