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 صنادیق التحوط إلىل الموجھة  االستثمارات  ارتفاع
 2015أعلى مستویاتھا منذ عام 

 
 تاریخي، أول  األداء خالل ربع   مكاسب على صعیدلصدارة  لاالستراتیجیات الكلیة احتالل  
 وأسعار الفائدة والغزو الروسي ألوكرانیا؛ استمرار التقلبات نتیجة للتضخم و

 لتدفقات الواردة بالقطاع ل المؤسسات الكبرىقیادة  و
 

الربع األول من    –)  2022  أبریل  22شیكاغو ( المؤسسات االستثماریة خالل  كمیة مھولة من رؤوس األموال    2022وجھت 
عام   منذ  مثیل  لھ  یسبق  لم  نحو  على  التحوط  صنادیق  إلى  جاءت  2015الجدیدة  إذ  األداء    االستراتیجیات،  طلیعة  في  الكلیة 

معدالت التضخم، وازدیاد أسعار الفائدة والتي یتوقع أن  ارتفاع  بالقطاع خالل ھذه الفترة الملیئة بالتقلبات الحادة المترتبة على  
مثل ارتفاع أسعار السلع مما أدى    وكرانیا، فضالً عن تداعیات الغزو الروسي أل2022زیادات أخرى متعددة خالل عام  تشھد  

 إلى أعلى مستوى لھا من عقود. على الصعید الجغرافي والسیاسي  التوتر تصاعد حدة إلى
 
األربعة    حاجز  من  أعلى  العالمي  التحوط  صنادیق  قطاع  رأسمال  إجمالي  مدراء    تریلیونوظل  نجاح  بفضل  دوالر 

یشمل  بما  وذلك  للمقدمة  المترابطة  غیر  الكلیة  االستراتیجیات  احتالل  مع  الحادة،  التقلبات  من  العدید  اجتیاز  في  القطاع 
السلع الكمیةالتقدیریة،    والصنادیق،  األساسیة  استراتیجیات  مستشارو  ،واالستراتیجیات  السلع    ياستراتیجیات  المواكبة  تجارة 

ووصلت إجمالي التدفقات الرأسمالیة الواردة خالل الربع األول من   ، والتي تمكنت جمیعًا من تسجیل أرباح قیاسیة.لالتجاھات
وذلك ،  2015ذ الربع الثاني من عام  ملیار دوالر، وھي أعلى تدفقات ربع سنویة واردة یتم تسجیلھا من  19,8إلى    2022عام  

)،  HFRمؤسسة أبحاث صنادیق التحوط (الصادر الیوم عن    العالمي"  تحوطالصنادیق  قطاع  تقریر  "  يطبقاً للبیانات الواردة ف
المؤشرات  يوھ توفیر  فى  الرائدة  العالمیة  واألبحاث    الشركة  العالمقطاع ص  يفوالتحلیالت  المستوى  على  التحوط    . ينادیق 

الثمانیة أرباع سنویة المنصرمة، وذلك بعد وازداد   إجمالي رأسمال قطاع صنادیق التحوط بما یزید عن تریلیون دوالر خالل 
 حینما تدنى ألقل من ثالثة تریلیون دوالر مع بدایة الوباء العالمي.   2020التراجع الذي أصابھ خالل الربع األول من عام 

 
أبحاث صنادیقوسجل    المرجح ألعلى    مؤشر مؤسسة  المركب  قابل لالستثمار  500التحوط  أرباًحا ضئیلة   صندوق 

المركب الذي تراجع تراجعًا  مؤشر ناسداك على نقطة  900بما یربو على ، متفوقًا  2022% خالل الربع األول من 0,3نسبتھا +
ومتفوقًا  حادًا عن  ،  یزید  بما  ھبوًطا  "500  بورز  آند  ستاندارد"  مؤشرعلى  نقطة    500كذلك  مؤشر    .الذي سجل  تراجع  كما 

وھي النسبة التي تم حسابھا مع األخذ في    ،2022% خالل الربع األول من  0,78-بمقدار    المؤسسة للمركب المرجح للصنادیق
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 المؤشر التي سجلھا  رباح  األفي أعقاب  المؤشر في شھر مارس. ویأتي ھذا التراجع  الذي حققھ  %  1,4+  البالغ  الحسبان بالعائد
 .2021عام  %10,6بنسبة +

 
االستراتیجیات وكان لالستراتیجیات الكلیة غیر المترابطة نصیب األسد على صعید أصول  إذ زیادات  أصولھا    ،  قیمة  ازدادت 

یعادل   األول من    40بما  الربع  دوالر خالل  الھائلة  2022ملیار  األداء  مكاسب  تلك    بفضل  تدیرھا  التي  األصول  قیمة  لتصل 
ویعزى الفضل األول في التدفقات الواردة وزیادات    نوي.ھذا الربع الس  ملیار دوالر مع ختام  677,8  االستراتیجیات بذلك إلى

استراتیجیات   إلى  الفرعیة  الكلیة  باالستراتیجیات  السلع  األصول  تجارة  لالتجاھاتمستشاري  إذ  المواكبة    المستثمرون  وجھ، 
ملیار دوالر إلى تلك االستراتیجیات، مما أفضى إلى تسجیل مكاسب أداء بلغت    3,3قدر صافي قیمتھا بـرؤوس أموال جدیدة ی

ول من  ملیار دوالر مع ختام الربع األ 336,9لتصل قیمة األصول التي تدیرھا تلك االستراتیجیات بذلك إلى ملیار دوالر،  27,8
ألعلى  وارتفع    .2022 التحوط  صنادیق  أبحاث  لمؤسسة  الكلي  (  500المؤشر  لالستثمار  )HFRI 500صندوق   بنسبة   قابل 

ا9,1+ إلى الزیادات التي شھدھا كل من  % خالل  التحوط  لربع األول، وھو ما یرجع  أبحاث صنادیق  الكلي لمؤسسة  المؤشر 
الممنھج:  صندوق  500ألعلى   المتنوعة  ارتفع بنسبة +ةالصنادیق  أبحاث صنادیق %، و11,7، والذي  الكلي لمؤسسة  المؤشر 

،  2022% خالل الربع األول من  24,0: استراتیجیات السلع، والذي سجل زیادة قیاسیة بلغت +صندوق  500التحوط ألعلى  
 سائر االستراتیجیات العامة والفرعیة خالل ھذا الربع. متصدًرا بذلك

 
، ازداد رأس المال الذي تدیره 2022وفي ضوء التقلبات الصارخة التي شھدتھا أسعار الفائدة خالل الربع األول من   

الثابت الدخل  على  والقائمة  الفائدة  وسعر  لالئتمان  الحساسة  النسبیة  القیمة  مراجحة  دوالر   14,9بحوالي    استراتیجیات  ملیار 
الربع األول من   إلى2022خالل  التي تدیرھا تلك االستراتیجیات  قیمة األصول    ھذا   دوالر مع ختام  تریلیون  1,035  ، لتصل 

على الزیادات الھائلة في    في اجتیازھا  مدراء استراتیجیات مراجحة القیمة النسبیة  نجحولم تقتصر العقبات التي    السنوي.  الربع
  ، عام  40وارتفاع معدالت التضخم إلى أعلى مستویاتھا منذ    ،انقالب منحنى العائد  امتدت كذلك لتشملأسعار الفائدة فحسب، بل  

دیونھا  الھائلةوالزیادة   الحكومات عن تسدید  المرتبطة بعجز  المخاطر  الفائدة على   ،في  أسعار  التي شھدتھا  الحادة  والتغیرات 
. وجاءت صنادیق االستراتیجیات  2022ار الربع، فضالً عن التوقعات التي تتنبأ بمزید من الزیادات في أسعار الفائدة خالل  مد

  11,9في مقدمة االستراتیجیات الفرعیة لمراجحة القیمة النسبیة وذلك على صعید كل من مكاسب األداء، والتي بلغت  المتعددة  
الو التدفقات  قیمتھا  ملیار دوالر، وصافي  مؤشر  وسجل    ملیار دوالر.  6,4اردة لألصول، إذ تلقت استثمارات رأسمالیة جدیدة 

% خالل الربع األول 1,73أرباًحا نسبتھا +  صندوق قابل لالستثمار  500مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط للقیمة النسبیة ألكبر  
إلى  2022من   المقام األول  التي تنسب في  أبح، وھي األرباح  النسبیةمؤشر مؤسسة  للقیمة  التحوط    500ألعلى    اث صنادیق 

 %. 7,1تراتیجیات المتعددة، والذي ارتفع بمقدار +سصندوق: اال
 

األسھم  فى  المضاربة  على  تركز  ما  غالبًا  والتي  باألحداث  المدفوعة  االستراتیجیات  غیر   والدائنیات  أما 
جاءت في مقدمة االستراتیجیات التي حققت  ، فقد  الواقع  من  أقل  تقدیرھا  ویبلغ  قیمتھا  تنخفض  أن  المتوقع  من  التي  المرغوب فیھا

وخصص    األداء.ناجمة عن  خسائر  ب  قد قوبلت من ناحیة أخرىاألرباح    ھذه  تدفقات رأسمالیة واردة خالل الربع األول، على أن
بـ تقدر  أموال جدیدة  باألح  12,8المستثمرون رؤوس  المدفوعة  لالستراتیجیات  دوالر  العام،  ملیار  من  األول  الربع  داث خالل 

القیمة اإلجمالیة لرأسمال االستراتیجیات المدفوعة باألحداث   الثانیة تریلیون دوالر، لتح  1,1ثابتة عند  وظلت  تل بذلك المرتبة 
استراتیجیات   القطاع.  األسھم  ملكیة  من  تحوط  البعد  رأسمال  من  األكبر  الحصة  االستراتیجیات  كاالستراتیجیة صاحبة  وتأتي 

الفرعیة المدفوعة باألحداث التي شھدت تدفقات    المتعسرة في مقدمة االستراتیجیاتالفرعیة لألوضاع الخاصة وأسھم التحوط  
بلغ   أموال جدیدة  تلقت صافي رؤوس  إذ  دوالر و  6,2واردة،  دوالر،  5,6ملیار  األول من    ملیار  الربع  الترتیب، خالل  على 

% خالل الربع األول من  2,1-  صندوق قابل لالستثمار بنسبة  500األسھم المدفوعة باألحداث ألعلى  وتراجع مؤشر    .2022
مؤشر  األرباح التي حققھا    %، على أن1,4-انخفاًضا نسبتھ    مؤشر األسھم المدفوعة باألحداث (اإلجمالى)العام، في حین سجل  

  خففت جزئیًا % قد  1,1والتي بلغت قیمتھا +مراجحة االندماج    : استراتیجیاتصندوق  500ھم المدفوعة باألحداث ألعلى  األس
 .  الخسائر التي منیت بھا تلك االستراتیجیة الفرعیةحدة  من

 
، إذ لم تكن 2022خالل الربع األول من    األسھم  منتحوط  الكما تراجع إجمالي رأس المال المستثمر في استراتیجیات   

األداء. الناجمة عن  الھائلة  للخسائر  نتیجة  یذكر  تأثیر  ذات  االستراتیجیات  تلك  تلقتھا  التي  البسیطة  الواردة  وانخفض   التدفقات 
  1,9تثمرین قیمتھا سملیار دوالر رغم تلقي تدفقات واردة من الم 46,8بحوالي ن األسھم التحوط مإجمالي رأسمال استراتیجیات 

العدید ، إذ واجھ المدراء  تریلیون دوالر  1,18إلى  التحوط من األسھم  لیتراجع بذلك إجمالي رأسمال استراتیجیات  ملیار دوالر،  
من التقلبات الحادة والدورات السوقیة سریعة التغیر، وذلك بما یشمل الغزو الروسي ألوكرانیا وزیادة معدالت التضخم وارتفاع  



لتحوط لأسعار الفائدة. وتأتي االستراتیجیات الفرعیة للقیمة األساسیة واالستراتیجیات المتعددة على رأس االستراتیجیات الفرعیة 
، إذ تلقت صافي استثمارات یقدر بحوالي  2022ي شھدت صافي تدفقات واردة في األصول خالل الربع األول من  التمن األسھم  

و  1,9 دوالر  التي    1,6ملیار  الصادرة  للتدفقات  نتیجة  جزئیًا  خفت  قد  األرباح  ھذه  كفة  أن  على  الترتیب،  على  دوالر،  ملیار 
االستراتیجیات الربع    التوجھیة  شھدتھا  فى  كما تراجعت عائدات كل من    ملیار دوالر.  2,4  بقیمةالكمیة خالل  التحوط  مؤشر 

مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط للتحوط من ملكیة األسھم  مؤشر  و  ) HFRI 500صندوق قابل لالستثمار (  500األسھم ألكبر  
من  4,1-بنسبة  (اإلجمالي)   األول  الربع  خالل  في    .%2022  المطرد  والتزاید  والسلع  الطاقة  أسعار  ارتفاع  مع  وبالتزامن 

جاء   التضخم،  التحوط  معدالت  ألكبر    منمؤشر  طلیعة  صندوق  500األسھم  في  األساسیة  المواد  الطاقة/  استراتیجیات   :
، على أن ھذه  2022  % خالل الربع األول من9,4من حیث األداء إذ ارتفع بنسبة +  لتحوط فى األسھملاالستراتیجیات الفرعیة  

-: استراتیجیات الرعایة الصحیة (صندوق  500األسھم ألكبر    من مؤشر التحوط  في    بخسائر  من ناحیة أخرى  األرباح قد قوبلت
األسھم   منمؤشر التحوط  ، و%) 7,0-: استراتیجیات النمو األساسي (صندوق  500األسھم ألكبر    منمؤشر التحوط  %)، و8,5

 . %)6,4-: استراتیجیات التكنولوجیا (صندوق 500ألكبر 
 
، ھي صاحبة دوالر  ملیار   5  عن  قیمتھا  تزید  استثمارات  تدیر  التيومن جدید كانت كبرى المؤسسات بالقطاع، أي تلك   

ملیار دوالر   16,8  ریةبلغ صافي قیمتھا التقدینصیب األسد في التدفقات الواردة من المستثمرین، إذ تلقت رؤوس أموال جدیدة  
األول من   الربع  أخرى  2022خالل  ناحیة    ملیار  5  إلى  ملیار  من  قیمتھا  تترواح  استثمارات  تدیر  التي  المؤسسات  فإن. ومن 

  عن  قیمتھا  تقل  استثمارات  تدیر  التي  المؤسسات  تلقت  حین  فيملیار دوالر،    2,3بلغ صافي قیمتھا    واردة  تدفقات  شھدت   دوالر
 ملیون دوالر خالل الربع. 723تقدر قیمتھا بحوالي  واردة تدفقات صافي دوالر ملیار

 
الكلیة شھدت ربعًا  الصنادیق    رئیس مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط كینیث جیھ ھاینز بأنومن جانبھ صرح    تحوط 

، بل  على حصولھا على الحصة األكبر من زیادات رأس المال وتحقیقھا لمكاسب أداء سلبیة قیاسیة نجاحھایقتصر  ، إذ التاریخیًا
الجغرافیة  تحقیق    قدرتھا علىعلى   المخاطر  لتصاعد  نتیجة  فئات األصول  العدید من  بھا  تمر  التي  الحادة  التقلبات  ذلك خالل 

اح إجمالي رأسمال صنادیق التحوط العالمیة في البقاء أعلى من  والسیاسیة وحالة عدم الیقین على صعید االقتصاد الكلي، مع نج
لألداء المتمیز لسوق األسھم، وانعكاًسا للتنبؤات التي    وأضاف ھاینز أنھ كنتیجة مباشرة  التاریخي.  دوالر  تریلیونحاجز األربعة  

فإن   الشركات،  الفائدة ومعامالت  التضخم وأسعار  اتجاھات قویة على صعید  زیادات األصول والتدفقات الواردة  تتوقع ظھور 
و یسمح باغتنام الفرص السانحة من خالل  من المستثمرین توزعت على مجموعة من االستراتیجیات العامة والفرعیة على نح

عالیة  األخرى  االستثمارات  انعكاس  ترجح  التي  والتوقعات  المترابطة  غیر  الحدیثة  االتجاھات  استمرار  مزایا  بین  ما  الجمع 
تجمع ما  الصنادیق التي  على    اھتمامھا   صبفي  سوف تستمر على األغلب  المؤسسات االستثماریة  أن  ر. ونوه ھاینز إلى  المخاط

المحافظة على  تركز  التي  االستراتیجیات  بفعالیة    بین  المال  رأس  أسالیبًا  على  مدرائھا  وینتھج  بإیجابیة  التقلبات  مع  والتعامل 
الفائدة والتضخم، واالستراتیجیات األخرى التي تكّمل بفعالیة مكونات  تساعد على انتھاز الفرص السانحة في ا تجاھات أسعار 

مع  و   القائمة  االستثماریة  المحافظ المرجح    مدتھا. تتوافق  تكتیكیة  ومن  استعدادات  اتخذت  التي  الصنادیق  تنجح    الستغاللأن 
 .2022منتصف  لخالفي قیادة األداء والنمو بالقطاع  الحالیة االتجاھات متعددة األصول 
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 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    )HFRأبحاث صنادیق التحوط (مؤسسة  
)،  HFRU) و(HFRX) و(HFRIوتصدر المؤسسة مؤشرات (  متخصصة فى مجاالت مؤشرات وتحالیل صنادیق التحوط.

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

اإلقلیمى واالستثمار  الفرعیة  صن.  لالستراتیجیات  لمستثمرى  متوفر  مورد  أشمل  وھى  المؤسسة،  بیانات  قاعدة  ادیق  وتتضمن 
الخاصة بمدیرى  الشركات  إلى خصائص  التاریخیة، باإلضافة  الصنادیق عن األداء واألصول  التحوط، تفاصیل على مستوى 
لتصنیف  الصناعة  مستوى  على  تفصیالً  األكثر  النظام  المؤسسة  وضعت  وقد  نفوذًا.  واألكثر  مجاالً  األوسع  التحوط  صنادیق 



املة والمتخصصة عن قیاس األداء النسبى وتحالیل جماعات النظراء، والمقارنة الصنادیق، مما یسمح بطرح االستفسارات الش
المرجعیة  النقاط  لتوفیر  المؤسسة  بیانات  قاعدة  تحسین  على  المؤسسة  أنتجتھا  التى  التحلیل  منتجات  وتعمل مجموعة  القیاسیة. 

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

 .الصناعة ومدیرى صنادیق التحوط يلكبار مستثمر  ياث صنادیق التحوط المعیار المؤسسمؤسسة أبح
 
  
 


