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 تتربع على عرش أرباح القطاع  حقوق الملكیةصنادیق تحوط 
 2022مع بدایة النصف الثاني من 

 
واالستراتیجیات   نشطاء المساھمینصنادیق   صندوق بفضل 500ألكبر  األسھم المدفوعة باألحداث مؤشر وارتفاع

 ؛ المتعددة
 % خالل شھر یولیو 8یقفز أكثر من (Vol 15) المخاطر لتعادل HFR ؤشروم

 
األمریكیة  سھم  األأسواق    تمكنتنجحت صنادیق التحوط في تحقیق أرباح خالل شھر یولیو إذ    –)  2022  أغسطس  5و (غشیكا
لعام تقویمي على اإلطالق على مدار أكثر من    النھوض بقوة  من عام،    50والصعود مجددًا بعدما مرت بأسوء نصف سنوي 

ودخول االقتصاد األمریكي في حالة   الفائدة   سعارأل  األمریكي  الفیدرالي  االحتیاطي  نظام وذلك رغم تسارع وتیرة التضخم ورفع  
الشركة العالمیة الرائدة فى توفیر   ي)، وھHFRاث صنادیق التحوط (مؤسسة أبحالیوم عن  الصادرةوذلك طبقاً للبیانات ركود، 

 المرجح  للمركب  "HFRIوتقدم مؤشر "  .ينادیق التحوط على المستوى العالمقطاع ص  يفوالتحلیالت واألبحاث    المؤشرات
شھده المؤشر خالل عام  % خالل الشھر، لیتضاءل بذلك حجم التراجع الذي  1,3بمقدار +  لالستثمار  قابل  صندوق  500ألعلى  
وتعزى2,7-إلى    2022 محافظ    ھذه  %.  شھدتھ  الذي  التعافي  إلى  األسھم  تحوط  الاألرباح  المدفوعة  في  واالستراتیجیات 

 باألحداث. 
 
العلیا بمؤشر    إذ تقدمت   كما تضاءل حجم التشتت في أداء صنادیق التحوط خالل شھر یولیو،    HFRIالفئة العشریة 

% فحسب  15,7% خالل الشھر، أي بنسبة تشتت تعادل  5,8-%، في حین تراجعت الفئة العشریة الدنیا بمتوسط  9,9بمتوسط +
% خالل  26,8نجد أن نسبة التشتت ما بین الفئة العلیا والفئة الدنیا قد بلغت    وإذا أردنا المقارنةما بین الفئة العلیا والفئة الدنیا.  

بینما سجلت   یونیو،  العلیا 22,1شھر  العشریة  الفئة  ارتفعت  العام،  من  األولى  أشھر  السبعة  مدار  مایو. وعلى    % خالل شھر 
بمتوسط  28,9بمتوسط +  HFRIبمؤشر   الدنیا  العشریة  الفئة  تشتت تساوي  أي  %،  26,6-%، في حین تراجعت  بواقع نسبة 

 ق التحوط في تقدیم أداء إیجابي خالل شھر یولیو. % من صنادی60%. ونجح ما یقارب من 55,5
 
مختلف    نجحتكما    في  األجل  وطویلة  قصیرة  االستثمارات  على  تركز  والتي  الملكیة،  حقوق  تحوط  استراتیجیات 

المتخصصة، الفرعیة  تقدم    االستراتیجیات  إذ  یولیو،  أداء متمیز خالل شھر  تقدیم  الملكیة    "HFRI"مؤشر  في  لتحوط حقوق 
  لتحوط حقوق الملكیة (اإلجمالي) بمقدار   HFRIر  مؤش  ارتفع  في حین  %، 3,25مقدار +بقابل لالستثمار  صندوق    500ألكبر  

الملكیةتحوط  جاء مؤشر  و  %.2,9+ الطلیعة من حیث األداء على مستوى االستراتیجیات  التكنولوجیا  : استراتیجیة  حقوق  في 
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:  صندوق  500ألكبر  حقوق الملكیة  تحوط  ، متبوًعا بمؤشر  خالل الشھر  %5,0، إذ ارتفع بنسبة +حقوق الملكیةلتحوط  الفرعیة  
 %.4,4والذي أضاف + النمو األساسياستراتیجیة 

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

  ھي األخرى   واالستحواذ، فقد سجلتاألسھم ذات القیمة العمیقة والمضاربة على حاالت االندماج  والمخاطرة ومنخفضة القیمة  
شھر   خالل  (اإلجمالى)    قفزإذ    ،یولیوتقدًما  باألحداث  المدفوعة  األسھم  +مؤشر  حین%3,0بنسبة  في  األسھم    ،  مؤشر  تقدم 

وینسب الفضل في األرباح التي شھدتھا    خالل الشھر.  %2,4صندوق قابل لالستثمار بنسبة +  500المدفوعة باألحداث ألعلى  
مؤشر  االستراتی إلى  األول  المقام  في  باألحداث  المدفوعة  الفرعیة  ألعلى  جیات  باألحداث  المدفوعة    : صندوق  500األسھم 

المساھمین  استراتیجیة +نشطاء  بمقدار  تقدم  والذي  یلیھ  4,5،  ألعلى  مؤشر  %،  باألحداث  المدفوعة  : صندوق  500األسھم 
 خالل الشھر.  %3,7قیمتھا +االستراتیجیات المتعددة، والذي أضاف أرباًحا 

 
وذلك    ،یولیو  خالل شھر  أرباًحا ھي األخرى  االستراتیجیات القائمة على الدخل الثابت والحساس لمعدل الفائدة  وسجلت

رفع   وتقدم    الفائدة  سعار أل  األمریكي   الفیدرالي  االحتیاطي   نظاممع  التضخم.  معدالت  في  الصارخ  االرتفاع  مؤشر  واستمرار 
مؤشر مؤسسة %، فیما سجل  1,5بمقدار +  صندوق قابل لالستثمار  500مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط للقیمة النسبیة ألكبر  

الستراتیجیات الفرعیة أداء افي    األولوینسب الفضل    %.1,1ا + نسبتھ  أرباًحا أبحاث صنادیق التحوط للقیمة النسبیة (اإلجمالي)  
إلى  النسبیة  القیمة  ألكبر  مؤشر    لمراجحة  النسبیة  للقیمة  التحوط  صنادیق  أبحاث  الدخل    استراتیجیات:  صندوق  500مؤسسة 

  500مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط للقیمة النسبیة ألكبر  %، یلیھ مؤشر  3,6، والذي تقدم بنسبة +ولالمدعومة باألص  الثابت
 % خالل الشھر.1,5، والذي أضاف +االستراتیجیة السیادیة للدخل الثابت: صندوق

 
العام جراء  األول من  النصف  الكلیة خالل  االستراتیجیات  التي شھدتھا  الضخمة  األرباح  تقلصت  أخرى  ناحیة  ومن 

ا الكلیة  االستراتیجیات  التي شھدتھا  األرباح  كفة  إذ خفت  یولیو،  بھ خالل شھر  منیت  الذي  نتیجة  التراجع  والتقدیریة  ألساسیة 
مؤسسة للخسائر التي لحقت باالستراتیجیات الكمیة واستراتیجیات مستشار تجارة السلع التي تتبع االتجاه السائد. وتراجع مؤشر  

التحوط   الكلیةأبحاث صنادیق  لالستثمار  صندوق  500ألكبر    لالستراتیجیات  األداء  1,5-بنسبة    قابل  لیھبط  الشھر،  % خالل 
الكلیة     %.11,9جلھ المؤشر بذلك منذ بدایة العام وحتى اآلن إلى +الذي س وكان األداء األفضل على مستوى االستراتیجیات 

الكلیة  المؤسسةمؤشر    الفرعیة من نصیب لالستثمار  500ألكبر    لالستراتیجیات  قابل  السلعصندوق  ارتفع    ،: صنادیق  والذي 
  لالستراتیجیات الكلیة   المؤسسة  ر ، یلیھ مؤش% منذ بدایة العام حتى اآلن37,15+% خالل شھر یولیو وقفز بنسبة  1,9بمقدار +

وجاءت   % خالل الشھر.1,4، والذي أضاف +الصنادیق المواضیعیة لالستثمار االختیاري :صندوق قابل لالستثمار 500ألكبر 
الكل التي شھدتھا االستراتیجیات  ال  المؤسسةمؤشر  یة بسبب  الخسائر  قابل لالستثمار  500ألكبر    كلیةلالستراتیجیات  :  صندوق 

منذ بدایة العام حتى اآلن    المؤشر  %، لتقل بذلك العائدات التي سجلھا3,0-، والذي تراجع بمقدار  الصنادیق المتنوعة الممنھجة
 %.14,8إلى +

 
 Vol(  المخاطر  لتعادل  HFR  ؤشركما سجلت منتجات تعادل المخاطر أداًء رفیع المستوى خالل شھر یولیو، إذ قفز م 

في   بنظام تعھدات االستثمار الجماعي  السائلة  االستثمار البدیلة  استراتیجیاتكما تقدمت    .شھرال  خالل  % 8,4+  بما یعادل  )15
%،  1,9أرباًحا نسبتھا +  لتوجھ السوقيل  HFRXسجل مؤشر  ، إذ  خالل شھر یولیو  )یوسیتس (  للتحویل  القابلة  المالیة  األوراق

أضاف   +  لصنادیق  HFRX  مؤشربینما  العالمیة  مؤشر  0,54التحوط  إلى  األول  المقام  في  تنسب  التي  األرباح  وھي   ،%
HFRX  + خالل  متفاوتًا  أداءً   المخاطر  عالوة  استراتیجیات  وشھدت   % خالل الشھر.2,15للقیمة النسبیة، والذي ارتفع بمقدار 

%،  5,0بنسبة +  )HFR BSRP Credit Indexلالئتمان (   المخاطر  عالیة  البنكیة  االستثمارات  مؤشر  ارتفع  إذ  ،یولیو  شھر
) بحوالي HFR BSRP Multi-Asset Indexلألصول المتعددة (  المخاطر  عالیة  البنكیة  االستثمارات  مؤشرع  في حین تراج

  صنادیق  مؤشر  ارتفع  بینما  ، یولیو  في  %2,5+  نسبتھ  تقدًما)  HFRI Diversity Index(  التنوع  مؤشر  وسجل  %.5,9-
 %.0,95+  بنسبة) HFRI Women Index( النساء تقودھا التى التحوط

 
بأن التحوط كینیث جیھ ھاینز  أبحاث صنادیق  التحوط  ومن جانبھ صرح رئیس مؤسسة  في تحقیق    صنادیق  نجحت 

إلى االستراتیجیات   یعود  األول في ذلك  الفضل  أن  األخیرة، منوًھا  الخمس عشر شھًرا  لھا على اإلطالق خالل  أرباح  أضخم 
األسھم رأًسا على عقب،  أسواق  في  األوضاع  قلب  إلى  المخاطر  القویة في خوض  المستثمرین  أدت رغبة  إذ  المخاطر  عالیة 

مرة    الفائدة  أسعار  األمریكي   الفیدرالي  االحتیاطي  نظام  االقتصاد األمریكي في حالة ركود ورفع  وذلك في الوقت الذي دخل فیھ
أخرى سعیًا منھ لكبح التضخم. ورغم التعافي الذي شھدتھ أسواق األسھم خالل شھر یولیو، أشار ھاینز إلى أنھ ال تزال ھناك  



الجغ والصعید  الكلي  االقتصاد  صعید  من  كل  على  عالیة  والسیاسيمخاطر  الدورات المدراء    نجاح  مؤكدًا  ،رافي  اجتیاز  في 
التغیر والدینامیكیة والمتذبذبة في أسواق األسھم والدخل الثابت والعمالت والسلع، والتي تحدث نتیجة ضغوط  السوقیة سریعة 

الطاقة وسالسل التورید. التضخم العالمیة والمخاوف بشأن سیناریوھات النزاع العسكري المحتملة وعدم االستقرار في أسواق  
لل استعدادات  من  یلزم  ما  اتخاذ  في  المدراء  نجح  دفاعیةكما  بصورة  المال  رأس  على  االستثماریة  محافظة  المحافظ   وحمایة 

ال ظل  في  تظھر  أن  یحتمل  التي  الواعدة  االستثمارات  أو  الفرص  الحالي.نواغتنام  السوقي  تستمر   موذج  أن  المرجح  ومن 
المؤسسات في ضخ رأس المال للمدراء الذین برھنوا على اتباعھم الستراتیجیات قویة وفعالة خالل الفترة األخیرة والتي شھدت  

 اضطرابات وتقلبات متزایدة. 
 

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

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

 
وھى    1992ھى المؤسسة الرائدة عالمیًا فى مجال االستثمار البدیل. وقد تأسست عام    )HFRالتحوط (مؤسسة أبحاث صنادیق  

)،  HFRU) و(HFRX) و(HFRIوتصدر المؤسسة مؤشرات (  متخصصة فى مجاالت مؤشرات وتحالیل صنادیق التحوط.
أكثر   التحوھى  أداء صنادیق  قیاسیة واسعة االستخدام فى ھذا المجال لقیاس  العالمىمعاییر  كما تصدر ما .  وط على المستوى 
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،   الشركات  إلى خصائص  التاریخیة، باإلضافة  الصنادیق عن األداء واألصول  تفاصیل على مستوى 

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

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

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
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