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 في شهر يناير وطحق التيكاسب صنادم

 مواكبة التذبذب 
 

 لدخلتحكيم القيمة النسبية القائمة على ا واستراتيجياتصناديق التحوط المدفوعة باألحداث  استراتيجيات  أداء
واستراتيجيات مراجحة  العميقة القيمة واستراتيجيات الظروف الخاصة ؛المشفرة لعمالتواستراتيجيات االثابت 

 الفرعية واستراتيجيات االئتمان االندماج الفرعية

 

 
والً نشطاً طوال اتد  تإذ حقق،  2021مع بداية    رنايتصاعدت أرباح صناديق التحوط خالل شهر ي  –(  2021  فبراير  5و )غشيكا 

في مجموعة من األسهم العميقة القيمة ذات  زيادة في التذبذب في التداول من المستثمرين بالتجزئة،  عليه    ت هيمنشهر مضطرب 

  سجل مؤشر%، بينما  0.9مكاسب بنسبة +صناديق  للللمركب المرجح  "  HFRI"  مؤشر  . وسجلالفائدة الكبيرة القصيرة األجل

"HFRI 500  "  رة  صادللبيانات الوذلك وفقاً  % خالل الشهر،  0.35لالستثمار ارتفاًعا مقداره +  القابلللمركب المرجح للصناديق

وهى الشركة العالمية الرائدة فى توفير المؤشرات والتحليالت واألبحاث (،  HFR®)  مؤسسة أبحاث صناديق التحوطن  اليوم ع

 . التحوط على المستوى العالمىفى قطاع صناديق 

 

التداول القوية، من خالل ما شهده من تفاوت حاد في أداء "  HFRI"  وقد عكس مؤشر للمركب المرجح للصناديق توجهات 

( خالل  -7.8%بينما انخفض أدنى عُشر بنسبة )  ، +(11.6%يادة بنسبة )ز  HFRIسجل أعلى عُشر لمكونات مؤشر  المكونات، إذ  

تريليون دوالر    3,6إلى  ي  مؤشر رأس مال صناديق التحوط الكلقفز  ،  صناديق التحوط سابقاً مؤسسة أبحاث    ورد عن وكما    الشهر.

، ممثالً أعلى نمو لألصول  2020مليار دوالر أمريكي في الربع األخير من عام    290، بزيادة قدرها  2021أمريكي مع بداية عام  
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مليار دوالر أمريكي    16محققاً تدفقات بقيمة  مليار دوالر أمريكي،   3وكان إجمالي صافي تدفقات األصول  في تاريخ الصناعة،  

 .2020ف الثاني من عام النص في 

 

التي ليس  استراتيجيات األسهم العميقة القيمة  التي تركز في أغلب األحيان على  وقد قادت االستراتيجات المدفوعة باألحداث، و

إقبال   مؤشر عليها  قفز  إذ  يناير،  شهر  خالل  االستراتيجيات  أداء  الخاصة  الظروف  المدفوع  "  HFRI 500"  واستراتيجيات 

المدفوع باألحداث ارتفاًعا مقداره )الكلي( " HFRI"% خالل الشهر، بينما سجل مؤشر 3.0 ارتفاًعا مقداره +باألحداث مسجالً 

، استراتيجيات مراجحة االندماج واستراتيجيات المدفوعة باألحداثالفرعية    اتي وقد قاد المكاسب التي حققتها االستراتيج %،  2.8+

الخاصة   التعرض لألزمات،  الظروف  يكون تداولها  واستراتيجيات  قاطع  الذي  ذلك،  افي  بشكل  في  بما  القيمة،  العميقة  ألسهم 

وعقب األداء    .التي يمكن أن تستهدف إعادة الهيكلة أو االستحواذ أو التحوالت في االستراتيجيات المدفوعة بالمستثمرينالشركات  

المدفوع باألحداث: مؤشر مراجحة االندماج مسجالً ارتفاًعا مقداره "  HFRI"قفز مؤشر  ،  2020القوي في الربع األخير من عام  

%، بينما  3.8المدفوع باألحداث: مؤشر الظروف الخاصة زيادة بنسبة +"  HFRI"وسجل مؤشر  % خالل شهر يناير،  4.0+

"  HFRI 500"حقق مؤشر  وقد    %، 2.6المدفوع باألحداث: مؤشر التعرض لألزمات زيادة بنسبة  +"  HFRI"سجل مؤشر  

 HFRI"حقق مؤشر  بينما % خالل الشهر، 6.2المدفوع باألحداث القابل لالستثمار: مؤشر الظروف الخاصة ارتفاعاً بنسبة  +

 %. 5.1المدفوع باألحداث: مؤشر مراجحة االندماج ارتفاعاً بنسبة  +" 500

 

 

يناير بنسبة +  HFRIوسجل مؤشر   )الكلية( أرباًحا خالل شهر  الثابت  القائمة على الدخل  النسبية  القيمة  %، مع  1.3صناديق 

للقيمة النسبية   " HFRI 500"% خالل الشهر. مدفوعاً بمؤشر  1.2للقيمة النسبية بما يعادل +  " HFRI 500"  صعود مؤشر

للتحوي  القابل  الثابت  الدخل  مراجحة  مؤشر  لالستثمار:  قفزة  القابل  والذي سجل  مؤشر  3.5+  بنسبةل،  يليه   ،%HFRI    للقيمة

 %. 4.0بإضافة حوالي + بدائل العائد مؤشرالنسبية: 

 

 

من طفرة، واصلت االستثمارات الموجهة لسلسلة الكتل )تقنية البلوك تشين( ومحافظ العمالت المشفرة    2020عقب ما شهده عام  و

شفرة لمستويات قياسية ونجاح صناديق التحوط في زيادة دمج االستثمارات ذات تسجيل أداء قوي، مع بلوغ محافظ العمالت الم

كل من مؤشر مؤسسة أبحاث صناديق التحوط المركب لسلسلة  في حين ارتفع    ،الصلة في استراتيجيات الصناديق الجديدة والقائمة

 شهر يناير.% خالل  48.0+ تزيد على بنسبةمؤشر مؤسسة أبحاث صناديق التحوط للعمالت المشفرة الكتل و

 

 

% خالل الشهر، وقد شهدت  8.0+  وفي ظل التذبذب الشديد في األسهم، ارتفع مؤشر صناديق التحوط الكلي )اإلجمالي( بنسبة  

مرتفعة   مدفوعة باستثمارات الطاقة والنمو األساسي  في أداء االستراتيجيات الفرعية  اً شاسع  اً صناديق تحوط حقوق الملكية تفاوت 

لتحوط حقوق الملكية: مؤشر    " HFRI"، سجل مؤشر  2020، وعقب المكاسب القوية التي تحققت في الربع األخير من عام  البيتا 



لتحوط حقوق الملكية: مؤشر النمو    " HFRI"بينما سجل مؤشر    % في شهر يناير،4.8الطاقة/ المواد األساسية قفزة بنسبة +

لتحوط حقوق الملكية: مؤشر    " HFRI"وقلل من حجم هذه المكاسب جزئياً، ما سجله مؤشر    %، 2.3األساسي إضافة بنسبة +

بنسبة   انخفاض  من  القطاعات  مؤشر  1.1-تكنولوجيا  سجله  وما   ،%"HFRI "   االستراتيج مؤشر  الملكية:  حقوق  يات لتحوط 

 لهذا الشهر.  %0.8-المتعددة من انخفاض بنسبة 

 

 

في شهر يناير،   اً متباين  ومن ناحية أخرى سجلت استراتيجيات عالوات المخاطر وتعادل المخاطر واالستثمارات البديلة السائلة أداءً 

% خالل  2.2بمقدار +  لمخاطر الممنهجةعالوات ال  يةم البنكسهأل ل  HFRوعلى رأسها استثمارات األسهم والسلع، وارتفع مؤشر  

%. كما انخفض مؤشر  1.6بما يعادل +مكاسب    لسلعالستثمارات البنكية عالية المخاطر لل  HFRالشهر، في حين حقق مؤشر  

HFR  ( المخاطر  لتعادل  بمقدار  Vol 12المؤسسي  بينما سجل  0.2-(  يناير،  شهر  الستراتيجيات   HFRI-Iمؤشر  % خالل 

لالستراتيجيات الكلية    HFRI-I% خالل الشهر، وفي مقدمة تلك مؤشر  0.14-خسارة طفيفة مقدارها    لة السائلةاالستثمارات البدي

 %. 0.3-نسبة ب

 

اإلجمالي )الكلي( ارتفاعاً    HFRIفي شهر يناير، إذ حقق مؤشر    اً طفيف  اً كما حققت االستراتيجيات الكلية غير المترابطة مكسب

%، وكان أداء االستراتيجية الفرعية الكلية مدفوعاً 0.1اإلجمالي إضافة بنسبة +  HFRI   500بينما سجل مؤشر%،  0.2بنسبة +

 %. 1.1الذي سجل إضافة بنسبة +اإلجمالي: مؤشر االستراتيجيات المتعددة،  HFRI  500بمؤشر

 

ذبذب من اجتياز التبنجاح  صناديق التحوط  ت  تمكن"رئيس مؤسسة أبحاث صناديق التحوط    -كينيث جيه هاينز    قالومن جانبه  

غير المعتاد في تداول األسهم، والتي ركزت على األسهم العميقة القيمة ذات الفائدة الكبيرة القصيرة األجل، وهو التوجه الذي أدى  

كز بشكل قاطع على األسهم الرخيصة التي ليس عليها إقبال،  إلى تحقيق مكاسب في االستراتيجيات المدفوعة باألحداث، التي تر 

وعلى الرغم من أن بعض االستراتيجيات الفرعية قد حققت والتي تشهد تحول جوهري وهيكلي في المؤسسات التجارية األساسية،  

ت صناديق التحوط واتساعها انخفاضاً في شهر يناير، كما يتضح من التفاوت الملحوظ في األداء، كنتيجة مباشرة لحجم استراتيجيا 

وطبيعتها المتفاوتة، فإن األداء العام لهذا الشهر كان إيجابياً"، وأضاف "على الرغم من أن االهتمام األكبر للسوق المالية قد ركز 

مة قد على مجموعة من الصناديق وعدد قليل من األسهم، تأثراً باتجاهات التداول األخيرة، فإن صناعة صناديق التحوط بصفة عا 

من خالل مجموعة من االستراتيجيات تريليون دوالر أمريكي،    3.9صندوق، تدير ما يقرب من    9100تضمنت ما يربو على  

مع التركيز أيضاً  كبيرة في األسهم العميقة القيمة التي ليس عليها إقبال،  ات  على درجة عالية من التنوع، والتي تتضمن استثمار 

جح أن تواصل ، ومن المرإدارة محافظ متخصصة طويلة وقصيرة األجلمن خالل    ةالمتحقق  قيمة رأس المال المستدامة   على

 .طويلة األجل"المحافظ ال  أداة لتحقيق أهدافالمؤسسات الرائدة ضخ المزيد من االستثمارات في صناديق التحوط باعتبارها 

 

 ن مؤسسة أبحاث صناديق التحوط: ممزيد من المعلومات ول على الللحص

 

 HFRInc@تابع مؤسسة أبحاث صناديق التحوط على تويتر:  www.HFR.com يرجى زيارة 

http://www.hfr.com/


 KennethJHeinzتابع كينيث هاينز على تويتر: @  HFRAsia@تابع مؤسسة أبحاث صناديق التحوط على ويبو: 

 
 نبذة عن مؤسسة أبحاث صناديق التحوط 

 

وهى متخصصة فى مجاالت    1992هى المؤسسة الرائدة عالميًا فى مجال االستثمار البديل. وقد تأسست عام    ( HFRصناديق التحوط ) مؤسسة أبحاث  

معايير قياسية واسعة االستخدام فى هذا  (، وهى أكثر HFRU( و)HFRX( و)HFRIوتصدر المؤسسة مؤشرات )  مؤشرات وتحاليل صناديق التحوط.

مؤشر ألداء صناديق التحوط تتراوح بين مستويات الصناعة    100كما تصدر ما يربو على  .  يق التحوط على المستوى العالمىالمجال لقياس أداء صناد

اإلقليمى  واالستثمار  الفرعية  لالستراتيجيات  الدقيقة  المتخصصة  المجاالت  وحتى  متوفر  .  الكبيرة  مورد  أشمل  وهى  المؤسسة،  بيانات  قاعدة  وتتضمن 

لتحوط، تفاصيل على مستوى الصناديق عن األداء واألصول التاريخية، باإلضافة إلى خصائص الشركات الخاصة بمديرى صناديق  لمستثمرى صناديق ا

االستفسارات  التحوط األوسع مجاالً واألكثر نفوذًا. وقد وضعت المؤسسة النظام األكثر تفصيالً على مستوى الصناعة لتصنيف الصناديق، مما يسمح بطرح  

لى  المتخصصة عن قياس األداء النسبى وتحاليل جماعات النظراء، والمقارنة القياسية. وتعمل مجموعة منتجات التحليل التى أنتجتها المؤسسة ع الشاملة و

صناديق التحوط بأكملها.   قطاعوثيقة الصلة واإلجمالية على مستوى  التحسين قاعدة بيانات المؤسسة لتوفير النقاط المرجعية المفصلة والحالية والشاملة و

تعد  و  تاد.كما تقدم المؤسسة خدمات استشارية للعمالء الساعين إلى الحصول على تحاليل مصممة بحسب رغبة اإلدارة العليا أو تحاليل مختلفة عن المع

 . لكبار مستثمرى الصناعة ولمديرى صناديق التحوط مؤسسة أبحاث صناديق التحوط المعيار المؤسسى 

# # # 

 

 


