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 بقوةوتختتمه  من العام الربع األولتمتد إلى نهاية صناديق التحوط مكاسب 

 
يقود  األحداث  المدفوعة بلالستثمارات  (HFRI) مؤسسة أبحاث صناديق التحوطمؤشر  

 ؛على األسهم ذات القيمة العميقةصادي والتركيز لتفاؤل االقتا

 تدفع   ةالكمي اتواالستثمار، فى الطاقة ات الستثماراو، ، واالستثمارات النشطةالمشفرةالت العم

 الفرعية  اتستراتيجيأداء اال

 
التوالي  -(  2021أبريل    8، )شيكاغو السادس على  للشهر  في مارس  التحوط  الرغم من    ، تقدمت صناديق  على 

كان األداء القوي األخير وقد  .  2021استكماًلا قوياا للربع األول من عام  مما نتج عنه  سوق األسهم،    تذبذب  سرعة

با ا  ستثماراتمدفوعاا  افي  ذات  العميقة  ألسهم  اًلنفتاح    حولالتفاؤل  بوكذلك    ،المفضلة غير  لقيمة  إعادة  تأثيرات 

األوسع   وزيادةنطاقاااًلقتصادي  المشفرةا  ستثمارات ا  مخاطر  ،  التحفيزي.    ،لعمالت  اإلنفاق  سجل وقد  وزيادة 

التحوط  مؤشر صناديق  أبحاث  للصناديق  ا"  HFRI"  مؤسسة  المرجح  في %  +  1,0  بنسبةارتفاعاا  لمركب 

التحوط   مؤشربينما سجل  ،  مارس أبحاث صناديق  القابلا"  HFRI 500"  مؤسسة  للصناديق  المرجح   ةلمركب 

 (، HFR®) مؤسسة أبحاث صناديق التحوطعن ، وفقاا للبيانات الصادرة اليوم  %+  65,0بنسبة ْلالستثمار ارتفاعاا 

الرائدة   العالمية  المؤشرات  فيالشركة  المستوى   فيواألبحاث    ،والتحليالت  ،توفير  التحوط على  قطاع صناديق 

 .العالمي

 

في %  +  6,1بنسبة  ارتفاعاا  لمركب المرجح للصناديق  ا"  HFRI"  مؤسسة أبحاث صناديق التحوط  مؤشرسجل  

وى عائد في الربع األول  وخامس أق  2000منذ عام  األقوى  الربع األول  الذي يعد  ، و2021الربع األول من عام  

وقياس    ءبدمنذ   مماثلالمؤشر.  نحو  التحوط  مؤشرسجل  ،  على  صناديق  أبحاث  لمركب  ا"  HFRI"  مؤسسة 

األشهر  أقوى عائد منذ فترة  والذي يعد  في األشهر الخمسة الالحقة،  %  +  17,5بنسبة  ارتفاعاا  المرجح للصناديق  

في مارس   المنتهية  في مارس  أداء  تفاوتانخفض  قد  . و2000الخمسة  األساسية  المؤشر  سجل  ، حيث  مكونات 

انخفض%+  8,6بمتوسط  ارتفاعاا  مؤشر  ال  في األعلى    العشرمكونات  ال حين  في  األدنى العشر  مكونات  ال  ت، 

من أعلى   التفاوت، بلغ معدل  . وبالمقارنة%14,8بنسبة  تنازلياص  تفاوتاا  ، وهو ما يمثل  للشهر  %6,2بمتوسط  

 . %19,8كان في يناير بينما ، %20,3إلى أسفل في فبراير 

 

يمة  األسهم ذات الق  وأوضاع، والتي تركز غالباا على استراتيجيات  باألحداثالمدفوعة    تستراتيجيااًلسعت  قد  و

  التحوطمؤسسة أبحاث صناديق    مؤشرسجل    سجلحيث    ،المكاسب خالل الربع األولنطاق    المفضلةالعميقة غير  

"HFRIالمدفوع )اإلجمالي(  ب  "  مارس%  +  1,85بنسبة  ارتفاعاا  األحداث  المدفوع   مؤشرالسجل  بينما  ،  في 

اًلقادت  و.  %+  0,43  ارتفاعاا  لالستثمار  ةالقابل  للصناديق"  HFRI 500"  باألحداث   ات ستراتيجيمكاسب 

التى  ستراتيجيات  اًل، والخاصة األوضاع  وجانب اًلستثمارات النشطة  مرة أخرى من  المدفوعة باألحداث    الفرعية
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، بما في ذلك الشركات التي تعتبر أهدافاا محتملة إلعادة األسهم ذات القيمة العميقةأوضاع  بشكل قاطع في    تتاجر

التي   اًلستراتيجية  التحوًلت  أو  اًلستحواذ  أو  المدفوع  "  HFRI"مؤشر  سجل  والمستثمرون.    يدفعهاالهيكلة 

النشطة لالستثمارات  مارس%  +  3,0بنسبة  ارتفاعاا    باألحداث  بينما  في  المدفوع  "  HFRI"مؤشر  أضاف  ، 

 . %+ 2,3الخاصة  باألحداث لألوضاع

 

األسهم  وسعتكما   تحوط  تستثمر    ،استراتيجيات  األجل  وقصي  ةطويلاستثمارات  التي  ستراتيجيات  اًلعبر  رة 

مارسنطاق  وسعت  ،  متخصصةالفرعية  ال في  عن  حيث    ،مكاسبها  األفرادتأثير  نتج  أحجام    المستثمرين  زيادة 

مؤشر وسجل  واستمر المستثمرون في توسيع نطاق تركيزهم ليشمل مجموعة أوسع من األسهم الفردية.    ،التداول

"HFRI" في واسع تفاوت ، مع مساهمات قوية من لهذا الشهر% +  1,1بنسبة ارتفاعاا )اإلجمالي( األسهم تحوط ل

اًل الفرعية  أداء  تدفعها  ستراتيجية  الكمية    استثماراتالتي  واًلستثمارات  األساسية  الطاقة  القيمة  واستثمارات 

البيتا التحيزو  مرتفعة  %  +  5,0  بنسبة  : مؤشر اًلتجاه الكمي" لتحوط األسهمHFRI"ارتفع مؤشرحيث    ،عالية 

،  %+ 2,6ارتفاعاا بنسبة سجل المواد األساسية  / : مؤشر الطاقة" لتحوط األسهمHFRI"مؤشرسجل ، وفي مارس

 . %+ 2,0: مؤشر القيمة األساسية " لتحوط األسهمHFRI"مؤشرأضاف و

 

تقدمت   المترابطة  كما  غير  الكلية  مارساًلستراتيجيات  أساسا وال،  في  تداول   ىمستشارباستراتيجيات    امدفوعة 

ال  ،السلع خالل الشهر،    %+  0,9بنسبة  ارتفاعاا  لالستثمار    ةالقابل للصناديق  "  HFRI 500الكلي "مؤشر  وسجل 

ستراتيجية الفرعية أداء اًل  وجاء.  %+  0,7)اإلجمالي(  الكلي    مؤسسة أبحاث صناديق التحوط  مؤشرأضاف  بينما  

+ 1,7بنسبة  ارتفع  ، الذي  المتعددة  ستراتيجياتلالالكلي:    مؤسسة أبحاث صناديق التحوط  مؤشر  في طليعةالكلية  

التحوط  مؤشر  ، و٪ أبحاث صناديق  النشط:  الكلي  مؤسسة  التداول  ،  ٪+  1,5  بنسبة  عائداا  حققالذي  و،  مؤشر 

التحوط  مؤشر أبحاث صناديق  مستشار  :الكلي  مؤسسة  المتنوع  ومؤشر  الممنهج  المؤشر  السلع/  الذي و،  تداول 

 للشهر.% + 1,7أضاف 

 

 والمراعية لسعر الفائدة   الثابت( القائمة على الدخل اإلجماليةصناديق القيمة النسبية )ل  HFRIتقدم كل من مؤشر  و

"  HFRI 500مؤشر " وقاد  % في مارس.  +  0,7" للقيمة النسبية القابل لالستثمار بنسبة  HFRI 500ومؤشر "

لالستثمار   القابل  النسبية  مؤشر  للقيمة  الفرعية:  اًلستراتيجيات  بنسبة  التذبذبأداء  تقدم  الذي  ومؤشر 1,3،   ،٪

"HFRI 500  0,9بنسبة ارتفع " للقيمة النسبية: مؤشر الدخل الثابت المدعوم باألصول، والذي +.٪ 

 

لعام   الربع األول  الكتل )تقنية  مخاطر  من طفرة، واصلت    2021وعقب ما شهده  الموجهة لسلسلة  اًلستثمارات 

اسية ونجاح صناديق  لعمالت المشفرة تسجيل أداء قوي، مع بلوغ العمالت المشفرة لمستويات قيواالبلوك تشين(  

دمج   زيادة  في  حين  مخاطر  التحوط  في  والقائمة،  الجديدة  الصناديق  استراتيجيات  في  الصلة  ذات  اًلستثمارات 

صناديق   أبحاث  مؤسسة  ومؤشر  الكتل  لسلسلة  المركب  التحوط  صناديق  أبحاث  مؤسسة  مؤشر  من  كل  ارتفع 

 ر مارس.% خالل شه+ 23,0التحوط للعمالت المشفرة بنسبة تزيد على 

 

مارس،   شهر  في  مكاسب  السائلة  والبدائل  المخاطر  عالوة  سجلت  اًلئتمان مخاطر    تقودهاكما  استثمارات 

+ 5,2  الممنهجة بنسبةلالئتمان البنكي لعالوات المخاطر    واألسهم. ارتفع مؤشر مؤسسة أبحاث صناديق التحوط

الت صناديق  أبحاث  مؤسسة  مؤشر  ارتفع  حين  في  الشهر،  هذا  خالل  المخاطر   حوط٪  لعالوات  البنكية  لألسهم 

بنسبة   المؤسسي  +  4,3الممنهجة  التحوط  صناديق  أبحاث  مؤسسة  مؤشر  وتقدم  اًلستثمارات ٪.  ًلستراتيجيات 

السائلة مقدم+  0,3بنسبة    البديلة  وفي  مارس،  في  مؤشر    تها٪  بنسبة   HFRI-Iمكاسب  الكلية  لالستراتيجيات 

0,9+.٪ 

 

صناديق التحوط قائالا: "وسعت صناديق التحوط نطاق اتجاهات  أبحاث  رئيس مؤسسة    ،وصرح كينيث ج. هاينز

استراتيجيات   عن  فضالا  باألحداث،  والمدفوعة  العميقة  القيمة  ذات  لألسهم  قيادتها  مع  مارس،  في  القوية  األداء 

يشمل    ،اًلئتمان استك  المقايضةاستثمارات  مخاطر  بما  تم  كما  للتحويل،  القابلة  خالل  التقليدية  من  مخاطر مالها 

الالاستثمارات   قياسية،    "مشفرةعمالت  مستويات  إلى  األسهم  أسواق  من  العديد  وصول  "مع  قائالا:  وأضاف 

احتمال  مع  المتقلبة،  والجيوسياسية  الكلية  اًلقتصادية  للتطورات  التكتيكية  استعداداتها  التحوط  صناديق  واصلت 

ة، وتحورات الطلب على األصول الرقمي  مما يزيدحدوث اضطرابات نتيجة ًلتجاهات تجارة التجزئة الديناميكية،  

المالية.   للمؤسسات  المالي  الرفع  الجديدة و/أو  أن  والفيروس  المرجح  للتغلب بشكل  تقود  من  المستعدة  الصناديق 

 ". 2021مجال األداء حتى منتصف عام والمتقلبة انتهازي على هذه اًلتجاهات القوية 

  



 للحصول على المزيد من المعلومات من مؤسسة أبحاث صناديق التحوط: 

 

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

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

 

 

 نبذة عن مؤسسة أبحاث صناديق التحوط 

 

( التحوط  صناديق  أبحاث  عالمياا    هي  (HFRمؤسسة  الرائدة  عام    في المؤسسة  تأسست  وقد  البديل.  اًلستثمار    وهي   1992مجال 

أكثر   وهي(، HFRU( و)HFRX( و)HFRIوتصدر المؤسسة مؤشرات ) مجاًلت مؤشرات وتحاليل صناديق التحوط. في متخصصة 

مؤشر    100كما تصدر ما يربو على  .  العالميهذا المجال لقياس أداء صناديق التحوط على المستوى    فيمعايير قياسية واسعة اًلستخدام  

ألداء صناديق التحوط تتراوح بين مستويات الصناعة الكبيرة وحتى المجاًلت المتخصصة الدقيقة لالستراتيجيات الفرعية واًلستثمار  

صناديق التحوط، تفاصيل على مستوى الصناديق عن   لمستثمريأشمل مورد متوفر    وهيوتتضمن قاعدة بيانات المؤسسة،  .  اإلقليمي

الخاصة   الشركات  خصائص  إلى  باإلضافة  التاريخية،  واألصول  وقد    بمديرياألداء  نفوذاا.  واألكثر  مجاًلا  األوسع  التحوط  صناديق 

الشاملة والمتخصصة  وضعت المؤسسة النظام األكثر تفصيالا على مستوى الصناعة لتصنيف الصناديق، مما يسمح بطرح اًلستفسارات  

األداء   قياس  التحليل    النسبيعن  منتجات  مجموعة  وتعمل  القياسية.  والمقارنة  النظراء،  جماعات  على   التيوتحاليل  المؤسسة  أنتجتها 

اديق  وثيقة الصلة واإلجمالية على مستوى قطاع صنالتحسين قاعدة بيانات المؤسسة لتوفير النقاط المرجعية المفصلة والحالية والشاملة و

التحوط بأكملها. كما تقدم المؤسسة خدمات استشارية للعمالء الساعين إلى الحصول على تحاليل مصممة بحسب رغبة اإلدارة العليا أو  

المعتاد. عن  مختلفة  المعيار  و  تحاليل  التحوط  صناديق  أبحاث  مؤسسة  صناديق    ولمديريالصناعة    مستثمريلكبار    المؤسسيتعد 

 . التحوط
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