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 االستراتیجیات الكلیة تحقق األداء األفضل بقطاع صنادیق التحوط
 خالل شھر فبرایر المتذبذب 

 
 ؛ األسھماألحداث مع تراجع ب لمدفوعةاالستراتیجیات اوصعود 

 " القابلة لالستثمار (الوالیات المتحدة) "HFRI 400وإطالق مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط لمجموعة مؤشرات 
 

خالل  التي منیت بخسائر  أسواق األسھم والدخل الثابت    في التفوق على  صنادیق التحوط   نجحت  –)  2023  مارس  7و (غشیكا
فبرایر وذلكشھر  ركود   ،  وقوع  واحتمالیة  الفائدة  أسعار  وتزاید  التضخم  ارتفاع  استمرار  لمواجھة  المستثمرین  تأھب  مع 

  صندوق   500المرجح ألعلى    للمركب  "HFRIمؤشر "الضخمة التي حقھھا    األرباح. وفي أعقاب  2023اقتصادي خالل عام  
ایر. ویعود  خالل شھر فبر  (نسبة تقدیریة)  %0,38-، سجل المؤشر تراجعًا نسبتھ  %) خالل شھر ینایر2,2(+  لالستثمار   قابل

في   األول  األداء  الفضل  التحوط  أرباح  شھدتھا صنادیق  الكمیة  التي  الكلیة  االستراتیجیات  لالتجاهوإلى  طبقاً  ،  المواكبة  وذلك 
عن   الیوم  الصادرة  ( للبیانات  التحوط  صنادیق  أبحاث  المؤشرات HFRمؤسسة  توفیر  فى  الرائدة  العالمیة  الشركة  وھي   ،(

 والتحلیالت واألبحاث في قطاع صنادیق التحوط على المستوى العالمي.
 
أبحاث صنادی   إطالق مجموعة مؤشرات  وأعلنت مؤسسة  الیوم عن  التحوط  (HFRI 400"ق  ،  )المتحدة   الوالیات" 

وھي المؤشرات األولى من نوعھا التي تتألف من صنادیق التحوط الخاصة التي تفتح أبوابھا أمام مستثمري الوالیات المتحدة  
الذین تبلغ قیمة أصولھم   مرجعیًا مناسبًا للمستثمرینالذین تخضع استثماراتھم للضرائب، مما تصبح معھ تلك المؤشرات معیاًرا  

قیمة أصولھم    السائلة ملیون الذین تتخطى  یتواجدون    30دوالر على األقل والمستثمرین  المتحدة  ملیون دوالر ممن  بالوالیات 
للضرائب. استثماراتھم  "  وتخضع  مؤشر  المتحد  صندوق  400ألعلى    المرجح  للمركب  " HFRI 400وسجل  ة)  (الوالیات 

" للمركب المرجح للصنادیق بنسبة HFRIخالل شھر فبرایر، فیما تراجع مؤشر "  (نسبة تقدیریة)  %0,3-تراجعًا یقدر بحوالي  
" للمركب المرجح لألصول، وھو مؤشر مركب یتألف من الصنادیق نفسھا التي HFRI% خالل الشھر. كما نجح مؤشر "0,5-

% خالل 1,1نادیق ولكن یتم ترجیحھ باألصول، في تحقیق أرباح نسبتھا +" للمركب المرجح للصHFRIیتألف منھا مؤشر "
یتألف منھا مؤشر " التي  الصنادیق  العلیا من  العشریة  الفئة  وتقدمت  فبرایر.  بنسبة  HFRIشھر  للصنادیق  المرجح  للمركب   "

% في المتوسط، أي بواقع  6,2-  % في المتوسط خالل شھر فبرایر، فیما تراجعت الفئة العشریة الدنیا من المؤشر بحوالي4,5+
الفئ نسبة   بین  الشھر.10,7تساوي    الدنیاوالعلیا    تینتشتت  خالل  فحسب  في   %  التحوط  صنادیق  نصف  من  یقرب  ما  ونجح 

 تسجیل أداء إیجابي خالل شھر فبرایر.
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 " مؤشر  تقدم  إذ  فبرایر،  شھر  خالل  الصدارة  في  بأحداث  المرتبطة  غیر  الكلیة  االستراتیجیات  أداء  " HFRIوجاء 
سجل مؤشر خالل الشھر، فیما    (نسبة تقدیریة)%  0,56صندوق قابل لالستثمار (الوالیات المتحدة) بمقدار +  400الكلي ألكبر  

"HFRI+ الكمیة   السلع  تجارة  مستشار  استراتیجیات وساعدت األرباح التي شھدتھا    %. 0,2" الكلي (اإلجمالي) أرباًحا مقدارھا  
األساسیة  لالتجاه  المواكبة الكلیة  االستراتیجیات  بھا  منیت  التي  الخسائر  وطأة  من  التخفیف  مؤشر والتقدیریة  على  تقدم  إذ   ،

"HFRI  ألكبر  "500  + بمقدار  لالتجاه  المواكبة  لالستراتیجیات  في  0,9صندوق   ،%" مؤشر  تراجع  "  HFRIحین 
 %. 0,06-بمقدار  لالستراتیجیات الكلیة: الصنادیق المواضیعیة لالستثمار االختیاري 

 
فإن     فیھا  المرغوب  غیر  األسھم  فى  االستثمار  على  تركز  ما  غالبًا  والتي  باألحداث  المدفوعة  االستراتیجیاتوبالمثل 

واالستحواذ سجلت أرباًحا خالل   االندماج   حاالت  على  والمضاربة  العمیقة  القیمة  ذات   واألسھم  القیمة   ومنخفضة  المخاطرة  عالیة
 " مؤشر  تقدم  إذ  فبرایر،  لHFRIشھر  (الوالیات    400ألكبر  باألحداث    المدفوعة  الستراتیجیات "  لالستثمار  قابل  صندوق 

(اإلجمالي) أرباًحا    باألحداث  دفوعةالم  الستراتیجیات" لHFRI، فیما أضاف مؤشر " (نسبة تقدیریة)%  0,64المتحدة) بمقدار +
+ الفرعیة    %.0,1مقدارھا  االستراتیجیات  شھدتھا  التي  األداء  أرباح  في  الفضل  مؤشر   باألحداث  المدفوعةویعزى  إلى 

"HFRIاستراتیجیات األوضاع الخاصة، والذي سجل أرباًحا قیمتھا    صندوق:  500ألكبر    باألحداث  المدفوعة  الستراتیجیات" ل
+1,7 " مؤشر  سجل  فیما   ،%HFRIل مقدارھا  باألحداث  المدفوعة  الستراتیجیات"  أرباًحا  االئتمان  مراجحة  استراتیجیات   :
 % خالل الشھر.0,5+
 
فبرایر، وذلك مع    الفائدة  لسعر  ةوالحساس  الثابت  الدخل  على  القائمة  االستراتیجیاتوشھدت    أداًء متفاوتًا خالل شھر 

الفائدة، إذ تراجع مؤشر " الناجمة عن ارتفاع معدالت التضخم وازدیاد أسعار  "  HFRIتأھب المستثمرین الستمرار الضغوط 
النسبیة ألكبر   قابل لالستثمار بحوالي    500للقیمة  " HFRI(نسبة تقدیریة)، في حین سجل مؤشر "  % تقریبًا0،14-صندوق 

أرباًحا مقدارھا + النسبیة (اإلجمالي)  الشھر. 0,1للقیمة  أدائھا على سائر    % خالل  تفوق  التي  الفرعیة  أما عن االستراتیجیات 
" قفز مؤشر  فقد  الفئة،  تلك  النسبیة ألكبر  HFRIاستراتیجیات  للقیمة  التقلب  500"  استراتیجیات  %  0,8بمقدار +  اتصندوق: 
مؤشر   أضاف  فیما  فبرایر،  شھر  ألكبر  HFRI"خالل  النسبیة  للقیمة  نسبتھا    500"  أرباًحا  السیادي  الثابت  الدخل  صندوق: 

+0,2 .% 
 
است  شھدت   مختلف   في   األجل  وطویلة  قصیرة  االستثمارات  على  تركز  والتي   األسھم،  في  التحوط  راتیجیاتكما 

رغم تفوقھا في األداء على أسواق األسھم التي منیت بخسائر  فبرایر  تراجعًا خالل شھر    المتخصصة،  الفرعیة  االستراتیجیات
است مستوى  على  الطلیعة  في  والتكنولوجیة  المحایدة  الفرعیة  االستراتیجیات  أداء  وجاء  الشھر.  خالل  األخرى    راتیجیاتھي 

% 1,5-بحوالي     )HFRI 500(  لالستثمار  قابل  صندوق  500  ألكبر  األسھم  فى  التحوط  مؤشر. وتراجع  األسھم  في  التحوط
%. وتعزى الخسائر  1,3-بنسبة   )اإلجمالي(  األسھم في للتحوط  مؤسسة(نسبة تقدیریة) خالل شھر فبرایر، فیما انخفض مؤشر ال

إلى م األول  المقام  في  في األسھم  للتحوط  الفرعیة  االستراتیجیات  الطاقة/    :األسھم  فى  التحوط  ؤشرالتي شھدتھا  استراتیجیات 
والذي األساسیة،  بمقدار    المواد  یلیھ2,7-تراجع  النمو    :صندوق  500  ألكبر  األسھم  فى  التحوطمؤشر    %،  استراتیجیات 

 %.2,6-األساسي، والذي تراجع بنسبة 
 
 المالیة   األوراقفي    الجماعي  االستثمار  تعھدات   بنظام  السائلة  البدیلة  االستثمار   استراتیجیات  شھدتوعلى صعید آخر   

%،  0,17-" للعائد المطلق تراجعًا طفیفًا نسبتھ  HFRXإذ سجل مؤشر "  ،فبرایرشھر    خالل  تراجعًا   )یوسیتس(  للتحویل  القابلة
الكلي/ استراتیجیات مستشار تجارة السلع في    "HFRX"وجاء أداء مؤشر    %.0,47-العالمي بمقدار    HFRXفیما تدنى مؤشر  

  %، في حین تعزى الخسائر 0,5إذ سجل أرباًحا بلغت +  "،HFRXتراتیجیات الفرعیة لمؤشرات "الصدارة على مستوى االس
-لالستراتیجیات المدفوعة باألحداث، والذي تراجع بحوالي    HFRXفي األساس إلى مؤشر    التي شھدتھا تلك االستراتیجیات

 تدنى في حین    ،فبرایر  شھر% خالل  0,8-  بمقدار)  HFRI Diversity Indexالتنوع (وتراجع مؤشر    % خالل الشھر.0,94
 %. 1,0- بنسبة) HFRI Women Index( النساء تقودھا التى التحوط صنادیق مؤشر

 
 ) المتحدة الوالیات(  لالستثمار القابلة" HFRI 400مؤشرات " إطالق مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط لمجموعة

 
صندوق تحوط قابل لالستثمار، أعلنت مؤسسة   500" ألكبر  HFRI 500عقب اإلطالق الناجح لمجموعة مؤشرات "

 " مؤشرات  مجموعة  إطالق  عن  الیوم  التحوط  صنادیق  ألكبر  HFRI 400أبحاث  الوالیات    صندوق  400"  مستوى  على 
الذین تخضالمتحدة المتحدة  الوالیات  أمام مستثمري  أبوابھا  التي تفتح  الخاصة  التحوط  المجموعة من صنادیق  ع  . وتتألف تلك 



استثماراتھم للضرائب، مما تصبح معھ تلك المؤشرات معیاًرا مرجعیًا مناسبًا للمستثمرین الذین تبلغ قیمة أصولھم السائلة ملیون 
أصولھم   قیمة  تتخطى  الذین  والمستثمرین  األقل  على  وتخضع    30دوالر  المتحدة  بالوالیات  یتواجدون  ممن  دوالر  ملیون 

المتحدة منھجیة  على مستوى  صندوق    400ألكبر    "HFRI 400عة مؤشرات "استثماراتھم للضرائب. وتتبع مجمو الوالیات 
صنادیق    منتجات  وق، مما یجعلھا مناسبة لتشغیلصند  500" ألكبر  HFRI 500استثماریة وبنیة مماثلة لمجموعة مؤشرات "

التحوط.)  tracking fundsالمؤشرات ( أبحاث صنادیق  قبل مؤسسة  في حوارات    المرخصة من  بفعالیة  المؤسسة  وتشارك 
صندوق بالوالیات    400" ألكبر  HFRI 400استراتیجیة مع عدد من المؤسسات المالیة بغرض ترخیص مجموعة مؤشرات "

 تشغیل صنادیق المؤشرات.  الستخدامھا فيالمتحدة 
 
حوط واستثمارات القطاع  صنادیق الت  ومن جانبھ صرح رئیس مؤسسة أبحاث صنادیق التحوط كینیث جیھ ھاینز بأن 

فبرایر شھر  خالل  المتدھورة  الكلي  االقتصاد  أحوال  مع  التكیف  في  الكلیة   ،نجحت  االستراتیجیات  قدرة  في  تجلى  ما  وھو 
االستراتیجیات الفرعیة للقیمة النسبیة القائمة على الدخل الثابت  والمدفوعة باألحداث على تحقیق أرباح خالل الشھر، مع تسجیل

، فإن  2022داء متفاوت. وأضاف ھاینز بأنھ مثلما حدث عام  واالستراتیجیات الفرعیة للتحوط في األسھم منخفضة المخاطرة أل 
صنادیق التحوط قدمت أداًء دفاعیًا مذھالً، متفوقة بذلك على أسواق األسھم التي منیت بخسائر خالل شھر فبرایر، وھو ما یعود 

المواكبة لالتجاه، إذ شھدت األسواق المالیة انعكاًسا حادًا في والكلیة الكمیة    تلتھا االستراتیجیا الفضل فیھ إلى األرباح التي سج
االتجاھات   لمواجھة استمرار واتأھبإذ  قویة في خوض المخاطر خالل شھر ینایروالذین كانت لدیھم رغبة  المستثمرین توجھات 
الفائدة  ب  الخاصة أسعار  وتزاید  التضخم  عارتفاع  الیقینوحالة  صنادیق  قتصادياال  دم  استثمارات  أن  قائالً  ھاینز  واستكمل   .

في   النجاح  االستشرافیة على  المؤسسات  قد ساعدت  اتخذتھا،  التي  االستعدادات  إلى جنب مع  والقویة، جنبًا  الدینامیكة  التحوط 
ما   للروابط  التاریخي  واالنھیار  المالیة  السوق  التي شھدتھا  األخیرة  التقلبات  والسندات  اجتیاز  األسھم  على بین  تحددت  والتي 

المؤسسیة. وأخیًرا الرأسمالیة  المخصصات  " ألكبر  HFRI 400ومع إطالق مجموعة مؤشرات "  ،أساسھا نسبة ضخمة من 
التجزئة والمستثمرون الذین تبلغ قیمة أصولھم السائلة ملیون دوالر على األقل والمستثمرون   400 صندوق، أصبح مستثمرو 

ملیون دوالر بالوالیات المتحدة یملكون معیاًرا مرجعیًا قویًا ألداء صنادیق التحوط، بما یماثل    30قیمة أصولھم    الذین تتخطى
 " المخصصة للمستثمرین والمؤسسات خارج البالد.HFRI 500مجموعة مؤشرات "

 
 .2023مارس  7بتاریخ  2023ملحوظة: أجریت الحسابات التقدیریة ألداء المؤشرات خالل شھر فبرایر 

 

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

 
 :)HFRصنادیق التحوط  ( أبحاثلمزید من المعلومات من مؤسسة 

 
 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
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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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