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 صندوق  500تسارع وتیرة صعود مؤشر المؤسسة الكلي ألكبر 
 مع استمرار الدوالر في تحقیق أرباح تاریخیة

 
االنخفاض الحاد في  الكمیة المواكبة لالتجاه السائد واستراتیجیات العمالت في الصدارة مع   االستراتیجیاتتربع 

 ؛ اإلسترلیني قیمة الجنیھ 
نقطة خالل شھر   700صندوق على محافظ حقوق الملكیة بما یربو على  500وتفوق مؤشر المؤسسة ألكبر 

 سبتمبر؛ 
صنادیق، وصعود مؤشر المؤسسة المرجح لألصول بمقدار  وتقدیم الصنادیق األكبر حجًما ألداء أفضل من سائر ال 

 % خالل الشھر1,1+
 

اآلتیة  المساھمات الضخمة    شھدت صنادیق التحوط الكلیة نمًوا خالل شھر سبتمبر، وذلك بفضل  –)  2022  أكتوبر  7و (غشیكا
تحقیق   في  األمریكي  الدوالر  استمرار  مع  الثابت  والدخل  العمالت  استراتیجیات  قیاسیة،من   االحتیاطي  نظام  ورفع  أرباح 

قد و  بغرض كبح التضخم، وتسجیل حقوق الملكیة األمریكیة لخسائر حادة على نطاق واسع.  الفائدة  ألسعار  األمریكي  الفیدرالي
% خالل الشھر، ولكنھ ظل متفوقًا 1,5-  بمقدار  لالستثمار  قابل  صندوق  500ألعلى    المرجح  للمركب  "HFRIمؤشر "تراجع  

نقطة، إذ َخفَت تأثیر األداء القوي الذي قدمتھ    700التراجع الذي سجلتھ محافظ حقوق الملكیة األمریكیة بما یزید عن  ب  بالمقارنة
ب المدفوعة  واالستراتیجیات  الملكیة  حقوق  تحوط  استراتیجیات  شھدتھ  الذي  التراجع  جراء  الكلیة  األحداث  االستراتیجیات 

للبیانات الصادرة الیوم عن  القیمة النسبیة،    واستراتیجیات )، وھي الشركة HFRمؤسسة أبحاث صنادیق التحوط (وذلك طبقاً 
العالمي. المستوى  التحوط على  المؤشرات والتحلیالت واألبحاث في قطاع صنادیق  الرائدة فى توفیر  وتراجع مؤشر    العالمیة 

"HFRI"  تقدم مؤشر "% خالل شھر سبتمبر، في حین  2,3-للصنادیق بمقدار    المرجح  للمركبHFRI"    المرجح لألصول
 %. 3,8% خالل الشھر، لیرتفع بذلك العائد الذي سجلھ المؤشر منذ بدایة العام حتى الیوم إلى +1,1بمقدار +

 
  HFRIعشریة العلیا بمؤشر  الفئة الوشھد حجم التشتت في أداء صنادیق التحوط زیادة خالل شھر سبتمبر، إذ تقدمت   

أي أن نسبة التشتت ما بین الفئة العلیا في المتوسط،    %14,3-بمقدار  في حین تراجعت الفئة العشریة الدنیا  %،  6,4بمتوسط +
%  14,5كانت    نسبة التشتت ما بین الفئة العلیا والفئة الدنیا. وبالمقارنة مع نسب التشتت السابقة، فإن  %20,7بلغت  والفئة الدنیا  

% في المتوسط خالل التسعة أشھر  38.0بمقدار + HFRIالعشریة العلیا بمؤشر  الفئة. كما ارتفعت فحسب خالل شھر أغسطس
  تین تشتت بین الفئ% خالل الفترة نفسھا، أي بواقع نسبة  35,3-بمتوسط  تراجعت الفئة العشریة الدنیا  األولى من العام، في حین  

 تسجیل أداء إیجابي خالل شھر سبتمبر.  في% من صنادیق التحوط 25 نجحتوبشكل عام %. 73,3تساوي  الدنیاوالعلیا 
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كما تسارعت وتیرة األرباح القویة التي سجلتھا االستراتیجیات الكلیة منذ بدایة العام حتى اآلن مع ارتفاع قیمة الدوالر  

أمام الدوالر األمریكي وتسجیل   1,04قیاسي یصل إلى أقل من  األمریكي وتراجع الجنیھ اإلسترلیني لتتدنى قیمتھ إلى مستوى  
سوق حقوق الملكیة لخسائر حادة ورفع نظام االحتیاطي األمریكي ألسعار الفائدة وزیادة حجم التقلبات. وكان األداء األفضل من 

وقفز مؤشر    .العمالت تي تركز علىال  ستراتیجیاتاالو  مستشار تجارة السلع الكمیة التي تتبع االتجاه السائد  استراتیجیات  نصیب
"HFRI  خالل الشھر، لترتفع بذلك أرباح األداء التي سجلھا منذ  2,75صندوق قابل لالستثمار بمقدار +  500" الكلي ألكبر %

% ویتربع على صدارة جمیع مؤشرات االستراتیجیات، وھو ما یعود الفضل األول فیھ إلى 17,45بدایة العام حتى اآلن إلى +
" ألكبر  HFRIمؤشر  الكلي  االسترا  500"  المتنوعةصندوق:  الممنھجة  +  ،تیجیات  بمقدار  ارتفع  شھر  4,4والذي  خالل   %
% خالل شھر سبتمبر، وھو ما یعزى في المقام األول  1,7" الكلي (اإلجمالي) أرباًحا بلغت +HFRIكما سجل مؤشر " سبتمبر.

 إن الفضل في األرباح التي بالمثل فو  % خالل الشھر.2,3" الكلي: استراتیجیات السلع، والذي تقدم بمقدار +HFRIإلى مؤشر "
"  HFRIینسب في األساس إلى مؤشر "  2022سجلتھا االستراتیجیات الكلیة الفرعیة خالل الثالثة أرباع سنویة األولى من عام  

ألكبر   +  500الكلي  بمقدار  صعد  والذي  السلع،  استرتیجیات  " 43,9صندوق:  مؤشر  یلیھ   ،%HFRI  ألكبر الكلي   "500  
 %.22,7الممنھجة المتنوعة، والذي قفز بمقدار +صندوق: االستراتیجیات 

 
ر  أداًء متفاوتًا خالل شھر سبتمبر، إذ قل تأثی  الفائدة  لسعر  ةوالحساس  الثابت  الدخل  على  القائمة  االستراتیجیات   وسجلت 

نظام االحتیاطي الفیدرالي في    اراستمر  معاألرباح الناجمة عن االستثمار في التقلبات جراء الخسائر التي منیت بھا بدائل العائد،  
%  1,4-" للقیمة النسبیة (اإلجمالي) تراجع بمقدار  HFRIرفع أسعار الفائدة بغرض إبطاء عجلة التضخم. وعلیھ فإن مؤشر "

تراج في حین  الشھر،  النسبیة ألكبر  HFRIع مؤشر "خالل  للقیمة  بمقدار    500"  لالستثمار  قابل   وسجل  %.1,05-صندوق 
"  HFRI% خالل الشھر، فیما تراجع مؤشر "1,5ًحا بلغت نسبتھا +اأرب  : استراتیجیات التقلب" للقیمة النسبیةHFRIمؤشر "

 %.8,6-استراتیجیات بدائل العائد بحوالي  للقیمة النسبیة:
 

 عالیة   فیھا  المرغوب  غیر  األسھم  فى  االستثمار  على  تركز  ما  غالبًا  والتي  باألحداث  المدفوعة  االستراتیجیات  أما
تراجعًا خالل    سجلت  فقد  واالستحواذ،  االندماج  حاالت  على  والمضاربة  العمیقة  القیمة  ذات  واألسھم  القیمة  ومنخفضة  المخاطرة

" مؤشر  تراجع  مع  سبتمبر  لHFRIشھر  بمقدار    باألحداث  المدفوعة  الستراتیجیات"  مؤشر  4,0-(اإلجمالي)  وتراجع   %
"HFRIزى الھبوط ویع  % خالل الشھر.3,4-صندوق قابل لالستثمار بمقدار    500ألكبر  باألحداث    المدفوعة  الستراتیجیات" ل

إلى مؤشر "  باألحداث  المدفوعة  االستراتیجیاتالذي شھدتھ   لHFRIالفرعیة    500ألكبر    باألحداث  المدفوعة  الستراتیجیات" 
بمقدار   تراجع  والذي  المتعددة،  االستراتیجیات  "6,55-صندوق:  الشھر، ومؤشر  لHFRI% خالل    المدفوعة   الستراتیجیات" 

 %.6,5-دار صندوق: استراتیجیات أسھم التحوط المتعسرة، والذي انخفض بمق 500ألكبر  باألحداث
 
 مختلف   في   األجل  وطویلة  قصیرة  االستثمارات  على  تركز  والتي   األسھم،  في  التحوط  استراتیجیات  شھدت  كما 

إذ    شھر  خالل  تراجعًا   المتخصصة،  الفرعیة  االستراتیجیات الملكیة،  حقوق  أسواق  أصاب  الذي  الحاد  التراجع  جراء  سبتمبر 
 مؤشر  انخفض%، في حین  4,45-  بمقدار)  HFRI 500(  لالستثمار  قابل  صندوق  500  ألكبر  األسھم  فى  التحوط  مؤشرتراجع  

  األسھم  في  التحوط  استراتیجیات  شھدتھا  التي  الخسائر  وتعزى  %.4,2-  بنسبة)  اإلجمالي(  األسھم  ملكیة  من  للتحوط  مؤسسةال
 حوالي   تراجع  والذي  األساسي،  النمو   استراتیجیات :  صندوق  500  ألكبر   األسھم  فى  التحوط  مؤشر  إلى  األول  المقام  في  الفرعیة

حققھا  5,6- التي  األرباح  نسبیًا  وازنتھا  التي  الخسائر  الشھر، وھي  : صندوق  500  ألكبر  األسھمفي    التحوط  مؤشر% خالل 
 %. 4,3اد األساسیة، وبلغت نسبتھا +الطاقة والمو استراتیجیات

 
  للتحویل   القابلة   المالیة  األوراقفي    الجماعي  االستثمار  تعھدات  بنظام  السائلة   البدیلة  االستثمار  استراتیجیات  وشھدت 
%، فیما 2,5للعائد المطلق أرباًحا مقدارھا +  HFRXإذ حقق مؤشر    شھر سبتمبر،  األخرى خالل  ھي  متفاوتًا  أداءً   )یوسیتس(

%. وكان األداء األفضل لھذه االستراتیجیات من نصیب مؤشر  0,96-بمقدار    العالمیة  التحوط  لصنادیق   HFRX  تراجع مؤشر
HFRX  + خالل الشھر، مع مساھمة قویة من مؤشر  3,0الكلي، والذي قفز حوالي %HFRX    الكلي: االستراتیجیات الممنھجة

+ بمقدار  ارتفع  والذي  السلع،  تجارة  مستشار  استراتیجیات  (6,5المتنوعة/  التنوع  مؤشر  وتراجع   .%HFRI Diversity 
Index  دیق التحوط التي تقودھا النساء (% خالل الشھر، في حین تراجع مؤشر صنا3,8-) بحواليHFRI Women بمقدار (

-3,5 .% 
 



المالیة ازدادت   وتیرة  ومن جانبھ صرح رئیس مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط كینیث جیھ ھاینز بأن  تقلبات السوق 
است العمالت والتي ساعدت على  التي شھدتھا أسواق  للتغیرات  تفاقم نتیجة  الذي  الھبوط خالل شھر سبتمبر، وھو األمر  مرار 

  تمكنت أن صنادیق التحوط الكلیة    ھاینز   ارتفاع أسعار الفائدة وزیادة معدالت التضخم. وأكدفضالً عن    بأسواق حقوق الملكیة،
عام   من  األولى  سنویة  أرباع  الثالثة  استراتیجی  من  2022خالل  الفرص  اإدارة  اغتنام  یتیح  بما  ھذهتھا  في ظل   التي ظھرت 

التقلبات المتزایدة بما ساعدھا على مواصلة تقدیم أداء قیاسي یفوق أداء أسواق حقوق الملكیة، مضیفًا أن قطاع صنادیق التحوط 
  اإلجمالي نجح في تقدیم أداء أفضل كثیًرا من أداء أسواق حقوق الملكیة على نحو لم یسبق لھ مثیل خالل العشرین عام الماضیة. 

تي تركز على العمالت واستراتیجیات مستشار تجارة السلع الكمیة التي تتبع االتجاه السائد في صدارة  االستراتیجیات ال  وجاءت
األداء مع ارتفاع أسعار الفائدة وزیادة قیمة الدوالر األمریكي أمام الیورو والین الیاباني والجنیھ اإلسترلیني. وساعدت األرباح  

في   االستراتیجیات  تلك  سجلتھا  التي  اعترى  الھائلة  الذي  الضعف  من  نسبیًا  لألسھم  التخفیف  السوقي  التوجھ  استراتیجیات 
أن . وباألحداث  المدفوعة  واالستراتیجیات إلى  المتواجدة على صعید االقتصاد  أشار ھاینز  الجغرافي  الكلي    المخاطر  والصعید 

تزال   ال  في  والسیاسي  تتسبب  أن  المتوقع  ومن  العام  نھایة  مع  زیادة  زعزعة  في  في  تتسبب  تغیرات  ووقوع  حادة  تقلبات 
ومن المرجح أن ینجح المدراء الذین برھنوا على قدراتھم واتباعھم الستراتیجیات قویة وفعالة في ظل تلك األحوال    االستقرار.

 في جذب رأس المال من المؤسسات المالیة الرائدة على المستوى العالمي. وغیر المستقرة الدینامیكیة والمتقلبة
 

 ). 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
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