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من دون مراجعات منتظمة وإعادة موازنة، فإن محفظتك قد تنجرف بعيًدا عن 
مخصصاتك المقترحة، مما قد يضيع عليك فرص عوائد ويقحمك في مخاطر 

غير محسوبة.

وحتى نتمكن من مساعدتك في إبقاء محفظتك متوافقة مع مخصصاتك الموصى 
باعتمادها لالستثمار وكذلك مع أفكارنا االستثمارية، فبإمكاننا أن نضع بين يديك 

تقريًرا مفصاًل يبرز أداء محفظتك االستثمارية في ضوء المعايير األساسية.

يمكن بعد ذلك لفريق العالقات المكلف بالتعامل معك أن يسدي لك التوصية بشأن 
طرق معالجة أية مشكالت يتم التوصل إليها.

أكثر من 3,482 عميالً تلقوا تقارير مخصصة لهم تتناول النظرة المستقبلية 
للفرص االستثمارية التي ُينصح بمراقبتها للمحافظ المالية في عام 2019*. ألم 

يحن الوقت لطلب تقريرك الخاص من فريق العالقات المكلف بالتعامل معك؟

*وفق إحصائيات 15 مايو 2019. المخصصات الموصى باعتمادها لالستثمار هي المخصصات المرجعية التي تعكس 
فهمنا ألهدافك االستثمارية وقدرتك على تحمل المخاطر. 

كيف تغّيرت محفظتك منذ بدء العام؟ 

قائمة مراقبة الفرص االستثمارية للمحافظ المالية
2019النظرة المستقبلية منتصف العام



صيرفة خاصة لمواطنين عالميين



 )CDIC( غير مؤّمن عليها من قبل مؤسسة ضمان الودائع الكندية - )FDIC( المنتجات االستثمارية: غير مؤّمن عليها من قبل الوكالة الفيدرالية لضمان الودائع
غير مؤّمن عليها من قبل الحكومة - ال يوجد ضمان بنكي - قد يفقد قيمته
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 تمهيد

محافظ قوية ألوقات المخاطر
ديفيد بيلين   |   مسؤول أول شؤون االستثمار

لقد مرت األسواق المالية بستة أشهر مضطربة. فقد استهلت عام 
2019 باالرتداد بقوة بعيًدا عن حاالت البيع الحادة التي سادت 

في أواخر 2018. ولكن، في مايو 2019، تسببت الحرب 
التجارية المتصاعدة بين الواليات المتحدة األمريكية والصين 
والمخاوف المتجددة بشأن التباطؤ في خسارة بعض مكاسبها. 

فاألسواق اآلن أصبحت تعكس حالة التجارة الدولية التي تسودها 
حالة متزايدة من عدم االستقرار، وكذلك حالة االستقطاب السياسي 

المتعاظمة، مثلما رأينا في االنتخابات البرلمانية األوروبية. فبداًل 
من مشاهدة األخبار وعدم القيام بأي إجراء، أصبحنا نؤكد على 

“الدعوة إلى التصرف” للمستثمرين. الرسالة المركزية بخصوص 
النظرة المستقبلية لعام 2019 - المنشورة في 5 ديسمبر - كانت 
تدعو إلى حماية األصول من خالل بناء محافظ قوية تحسًبا ألوقات 
المخاطر. والمحافظ القوية تعني احتواءها على قيمة أكبر، وأوراق 

مالية عالمية للعائد الثابت، وأسهم ذات مكاسب وأرباح ال ُيرجح 
لها أن تتأثر بالتجارة، واستثمارات بديلة تنوع المحافظ للمدى 

الطويل. لعل المحافظ التحوطية صارت أكثر كلفة، لكن ذلك ال 
يعني أن إجراءات التحوط مكلفة أكثر قياًسا بالمخاطر. فرسالتنا 
األخرى التي تقوم على توظيف المال لتحقيق عوائد أفضل من 

خالل االستثمار تحمل داللة الدعوة إلى االستثمار في تشكيلة 
واسعة ومتنوعة من السندات والبدائل المالية، وليس افتراض أن 
“المال” هو السبيل األمثل إلدارة محفظتك في أوقات المخاطر. 

النظرة المستقبلية منتصف عام 2019 هي خارطة الطريقة 
لبقية العام وما بعده. تعكس عبارة “محافظ أقوى ألوقات 

المخاطر” إيماننا بنجاح االقتصاد العالمي واألسواق العالمية في 
خوض صعوبات شديدة واجهتها في أواخر 2018 ومستهل 

2019، ال سيما بسبب تراجع االحتياطي الفيدرالي عن سياسة 
التقشف النقدي- انظر فقرة التحرك على أعتاب الخطر. 

فقد أصبحت اآلن تواجه تهديًدا متجدًدا من سياسة 
الحمائية التجارية. لكن إن تحرك صناع السياسات 

الحتواء هذا الخطر أيًضا، فإننا نعتقد أن النمو االقتصادي 
وتحسن األسواق قد يستمران خالل عام 2020. 

هناك العديد من المستثمرين الذين يظلون متوجسين، لكننا 
نثبت رأينا في إبقاء المحافظ ضمن حيز االستثمار بالكامل. وقد 

اجتمع ازدياد المكاسب وحالة البيع الشديد في أواخر 2018 
مًعا لخفض تقييمات األسهم. كما أننا نرى التضخم ضمن حدود 

االحتواء والمخاطر االئتمانية في حالة تيسير. ومع ذلك، فإننا ال 
نزال بعيدين كل البعد عن االستسالم لإلحساس بالرضا. إننا نقّر 

بوجود مجموعة من المخاطر المهمة، ليس أقلها ازدياد التوترات 
التجارية بين الصين وأمريكا - انظر االستثمار الذكي في 

2019 وما بعده. لذلك فإن نهجنا يشدد على البحث عن فرص 
جديدة ونقل المحافظ في الوقت نفسه إلى أرضية أكثر أمًنا. 

إلى جانب خارطة الطريق التي نطرحها، فإننا نقدم خطوات 
عملية لوضع االستشارات التي نقدمها موضع تنفيذ. فالفرص 
الذكية لمحفظتك تلقي الضوء على أمثلة على االستراتيجيات 

التي قد تفكر فيها في بيئة التباطؤ التي نعيشها اليوم. وهي 
تشمل البحث المستمر عن مكاسب األسواق مع التحوط لمخاطر 

التراجع وكذلك تنويع انكشاف األسهم المتنوعة على أفكارنا 
االستثمارية. كما أننا ندرس مسارات حيوية معينة اتبعها 

بعض أنجح المستثمرين في العام باستمرار، مما ُيظهر طريقة 
مساعدتنا لكم في تطبيقها على ثرواتكم - انظر كيفية عملنا. 

يظل بنك Citi Private Bank شريككم ودليلكم 
في الظروف العصيبة. وإننا نتطلع قدًما إلى مناقشة 

أفكار النظرة المستقبلية منتصف العام معكم شخصًيا 
وتخصيص استراتيجيات تناسب محافظكم. 

من دواعي سرورنا أن نضع خدماتنا االستشارية رهن إشارتكم.
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تسع خطوات لتعزيز المحافظ االستثمارية بقية 
2019 وما بعدها:
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ال تلعب بالوقت 
في األسواق - فهذه 

استراتيجية تفتقر 
إلى الحكمة.

احتفظ بقيمة محفظتك 
بتنويع استثمارها في مناطق 

مختلفة من العالم وإضافة 
أصول ذات جودة أعلى. اطلب من خبير تقدير أن 

يعيد موازنة محفظتك 
مع تطور األحداث. 

تدّبر المال - كله - 
بمزيد من الحنكة.

استكشف أدوات 
إدارة المخاطر 

واستراتيجياتها، 
ذات المواصفات 
المختلفة لحساب 

العائد والمخاطر. 
اصنع الفرص داخل 

محفظتك لتتيح لك 
االستثمار خالل األحداث 
غير االعتيادية وأوضاع 

الخلل في األسواق 
على المدى القصير.  احرص على معاودة طلب 

االستشارة منا، واسمح لنا 
بفرصة مساعدتك في فهم 

البيانات وتفسير المؤشرات.

افهم المخاطر التي يمكن 
أن تواجهك. عّدل محفظتك 

إذا طرأ تغيير على 
الظروف أو على قدرتك 

على تحمل المخاطر.

قّيم محفظتك اآلن. اطلب نسختك 
من قائمة مراقبة فرص االستثمار 

المستقبلي وناقش الفرص مع 
مستشارك االستثماري. فّتش عن 
أفكار مجربة لالستثمار العالمي.
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ديفيد بيلين  |  مسؤول أول شؤون االستثمار

يتطلب الخوض في األسواق العالمية في النصف الثاني 
من 2019 وعام 2020 برمته التركيز على المخاطر 

الجيوسياسية الجديدة والفرص االقتصادية، ونقل المحافظ 
المستثمرة بالكامل نحو أرضية أكثر أماًنا في الوقت ذاته.

حالة عدم اليقين سائدة مع اقتراب النصف الثاني من 2019 من 
نهايته. والمسؤول األكبر عن هذه الحالة هي التوترات المتصاعدة 

في التجارة الدولية؛ فقد تسارعت وتيرة األخبار عن الصراعات 
التجارية بدرجة أكبر طوال شهر مايو. وصلّبت الصين من موقفها 
التفاوضي على ما يبدو في معركتها مع الواليات المتحدة من حيث 
المبدأ. وعليه فقد كّثفت الواليات المتحدة من تعيرفتها، فما كان من 

الصين إال أن رّدت بالمثل. 

كما اتسع نطاق الحرب التجارية؛ فتهديد أمريكا بفرض تعريفة 
على جميع الواردات من المكسيك، في حال لم تساعد األخيرة 

في كبح جماح الهجرة غير الشرعية نحو الواليات المتحدة، ُيعد 
تطورا مقلقا. وفيما وصلت النظرة المستقبلية منتصف العام إلى 

المطابع، صّرح الرئيس األمريكي بأن أمريكا لم تعد تنظر إلى 
الهند على أنها “دولة نامية”، منهية بذلك العديد من اإلعفاءات 
على التعريفة األمريكية على كثير من المصدرين الهنود. وقد 

يحول الرئيس نظره اآلن إلى النزاع التجاري غير المحسوم بعد 
بين أمريكا واالتحاد األوروبي.

وبالتالي فمن المرجح أن تلقي حالة عدم اليقين المتعاظمة 
بظاللها على التجارة الدولية لتصبح ضمن البيانات االقتصادية 

التقليدية تدريجًيا. لكنها قد تجد صداها في وقت أقرب متوقع في 
غرف اجتماعات الشركات حول العالم. ومع تصاعد المخاطر 

االقتصادية، عادة ما يلجأ قادة الشركات المحنكين إلى اتخاذ 
إجراءات حثيثة إلسناد أعمالهم، ال سيما بتأجيل استثماراتهم 

الرأسمالية. 

CITI PRIVATE BANK النظرة المستقبلية منتصف العام 2019

االستثمار الذكي مع تزايد اإلحساس 
بعدم اليقين: دعوة للتصرف
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كما أنهم يواجهون قرارات صعبة بخصوص تعديل أسعارهم 
على ضوء التغيرات في التعريفة. فإذا تواصلت حالة عدم اليقين 

التجارية هذه أو ازدادت سوًءا، فسوف يشكل تأجيل االستثمار 
وارتفاع األسعار تهديًدا متصاعًدا على النمو العالمي.

إن المؤثرات الكامنة عديدة، والتكاليف المتزايدة من التعرفات 
سوف تحّمل على عاتق المستهلكين بصورة جزئية فقط، مما 

يضغط على هوامش الربح المحققة من هذه البضائع. وسوف يلي 
ذلك تراجع في أحجام المبيعات. وقد يعاني االستثمار الرأسمالي 
حتى وإن أُجبرت الشركات على اإلنفاق لتعديل سالسل اإلمداد 

خاصتها من أجل تأمين تدفق المدخالت الحيوية. وقد تجد 
الشركات العالمية المعتادة على التجارة الدولية غير المقيدة نفسها 
 في مواجهة عوائق لم تواجهها منذ عقود. أما الشركات األصغر - 

التي ال يمكنها مراكمة مخزونات وتجهيزها وال تمتلك مرونة 
مالية تضاهي ذلك - فسوف تكون أكثر هشاشة من الشركات 

العالمية.

إننا نؤمن بأن األسواق المالية العالمية لم تستوعب بالكامل جميع 
النتائج المحتملة من الحرب التجارية. ومن الواضح أن احتمالية 

الحل السلبي للمعضلة قد ازداد احتمالها مؤخًرا. فرسالة بنك 
Citi Private Bank في هذه النسخة من النظرة المستقبلية 

منتصف العام هي على ذلك واضحة: حافظ على االستثمار 
الكامل لمحفظتك الرئيسية، مع رفع جودة مخصصاتك فيها اآلن. 
في الصفحات التالية، سوف نسبر غور المنطق وراء هذا األمر 

وطرق القيام به. 

بالنظر للشهور القليلة المنصرمة...

قبل التسعير األخير للحرب التجارية، شهدت الشهور األولى من 
عام 2019 سلسلة من لحظات العودة المحفورة في الذاكرة. ففي 
لعبة الغولف، شهدنا أحد عظماء اللعبة على مر التاريخ وهو يعيد 

اكتشاف طريقة لعبه في أوج مجده، ليفوز بأول بطولة كبرى له 
خالل أحد عشر عاًما. وفي دوري األندية األوروبية لكرة القدم، 
حقق فريقان انتصارات كانت تبدو شبه مستحيلة في مباريات ما 

قبل النهائيات لتخرج المباراة النهائية كمنافسة خالصة بين فريقين 
من إنكلترا.

وعلى نفس المنوال، حققت األسواق المالية العالمية عودة ملحوظة 
تالها سقوط مريع في نهاية 2018. وبعد شهر ديسمبر، الذي 
كان أسوأ ديسمبر على األسهم األمريكية منذ الكساد العظيم، 

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 500 نقطة بنسبة 13.7% 
في الربع األول من 2019. األسهم العالمية - حسب مؤشر 

إم إس سي آي العالمي - صعدت %12.5 في نفس الفترة، فيما 
كسبت استثمارات الدخل الثابت للشركات األمريكية 5%. 

وتزايدت المخاوف من انزالق أمريكا إلى الركود عندما انتكس 
منحنى العائد السلبي في الواليات المتحدة لفترة قصيرة في مارس. 
وقد ساعدت هذه العوامل في صرف االنتباه عن العوامل اإليجابية 
مثل تراجع البنك الفيدرالي عن سياسة التقشف النقدي - انظر فقرة 

التحرك على أعتاب الخطر. 

إننا نؤمن بأن األسواق المالية العالمية 
لم تستوعب بالكامل جميع النتائج 

المحتملة من الحرب التجارية.
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تقييمات األسهم دون المستوى

وفي خضم ذلك، تواترت أنباء أهم عن التراجع الجسيم في 
تقييمات األسهم. ففي الواليات المتحدة مثاًل، ارتفعت مكاسب 

األسهم بنسبة %23 في 2018 و%2 في الربع األول 
من 2019. لكن أسعار األسهم األمريكية ظلت مستوية على نفس 

الفترة، ما نتج عنه تقلص كبير في مضاعف السعر/المكاسب. 
وفي الوقت الراهن، يتراوح المضاعف حول معدله القديم البالغ 

16.8. وال يبدو ذلك هيًنا بالنظر إلى معدالت الفائدة المنخفضة في 
هذه األيام. كما أصبح مضاعف تجارة األسهم العالمية عند 15. في 

الوقت نفسه، كان مضاعف أسهم الدول الناشئة عند 12.2، وهو 
منخفض القيمة على الجانبين النسبي والمطلق.

وفي وقت أصبحت فيه تقييمات األسهم أكثر جاذبية، فإننا 
واعون جًدا كذلك إلى الحاجة لتحقيق نمو في المكاسب وذلك 
لدفع االرتفاع في قيمة هذه األصول طيلة العمر المتبقي من 

عام 2019 وعلى مدار 2020. وقد ازداد الترابط بين أداء 
 األسهم المستقبلية ومكاسب الشركات على مّر السنوات األخيرة - 

الشكل 1. وكما الحظنا، فإن آفاق نمو المكاسب في مواجهة حاالت 
عدم اليقين التجارية معرضة للخطر.

المصدر: Haver Analytics, Bloomberg، طوال يوم 17 مايو 2019. األداء األفضل ليس مؤشًرا على العوائد المستقبلية. 
قد تختلف النتائج الحقيقية. الرجاء النظر في مسرد المصطلحات للحصول على التعريفات.

الشكل 1. الحركة مًعا عن كثب

0.70.5

الترابط

أداء األسهم )القيادية لـ 6 شهور( المكاسب للسهم

تلوح المخاطر في آفاق نمو 
المكاسب في مواجهة حاالت 

عدم اليقين التجارية. 

CITI PRIVATE BANK النظرة المستقبلية منتصف العام 2019
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التضخم الملجوم، ومخاطر تيسير االئتمان

في الوقت الذي انخفضت فيه تقييمات األسهم في 2018، كانت 
استثمارات الدخل الثابت في ازدياد مضطرد عالمًيا. وكانت أرقام 
التضخم المتدنية وسط توقعات بنمو متواضع في االقتصاد العالمي 

هي القوى الدافعة وراء ذلك. وفي مايو، استمر تقدم استثمارات 
الدخل الثابت، مما عكس تحواًل نحو الجودة مدفوًعا بمخاوف 

الحرب التجارية. وفي الوقت الذي واصل فيه نمو األجور 
ارتفاعه في العديد من اقتصاديات العالم، ظل أثر ذلك على أسعار 

المستهلكين في حالة صمت. ونظًرا لمراوحة الدورة االقتصادية 
حول قيمتها خالل السنوات العشر األخيرة، فإن هذا التضخم 

الملجوم يمثل أخباًرا طيبة على نحو غير متوقع. وعليه، فقد أصبح 
بإمكان صناع السياسات المالية التركيز على حماية التوسع، بداًل 

من مكافحة ضغوط األسعار المتصاعدة. 

بحلول منتصف مايو 2019، سجلت أرقام إعادة التمويل للسندات 
ذات الدخل المرتفع رقًما قياسًيا بقيمة 72 مليار دوالر. وكان 

لذلك أثر في التخفيف من مخاوف توقف سوق الدين األمريكي 
عن الحركة، عقب التوقف الكامل عن اإلصدار في ديسمبر 

2018. ومع تحسن الموازنات العامة للبنوك بصورة كبيرة في 
أمريكا وأوروبا منذ األزمة المالية 2009-2008، فقد تراجعت 

احتمالية تجدد أزمة ائتمان تضرب النظام االقتصادي العالمي. 

متالزمة الصين؛ إحياء المكسيك وحالة عدم اليقين 
في أوروبا واليابان

كما ذكرنا سابًقا، فقد اتخذت الحرب التجارية بين أمريكا والصين 
منحنى غير متوقع نحو األسوأ. فبعد االنهيار المفاجئ للمحادثات 
في 5 مايو، قام الرئيس ترامب بفرض تعريفة أكبر بكثير على 

الواردات الصينية مما دفع الصين نحو الرد بالتصعيد. والرئيس 
األمريكي، مدفوًعا بمعرفته لليونة االقتصاد األمريكي، يشعر أن 

بالده يمكنها امتصاص أثر التعريفة من دون أن تجلب على نفسها 
أذى عميقا. ويبدو القادة الصينيون على ثقة بموقفهم التفاوضي 

غير المساوم أيًضا، بعد حزمة السياسات التحفيزية التي ساعدت 
في إعطاء دفعة قوية لنشاط اإلقراض المحلي، واالستثمار 

الداخلي، وأسواق األسهم. يبدو أن كل طرف يستخف بعزيمة 
الطرف اآلخر.

وما لم يحدث تحسن مفاجئ في مسار التفاوضات، فإننا نعتقد أنه 
من المرجح أن تكون للحرب التجارية عواقب اقتصادية وخيمة 
على كال البلدين. ففي الواليات المتحدة، قد تكلف التعريفة مئات 

الدوالرات في السنة على العائلة المتوسطة في خضم أسعار 
المستهلكين المتزايدة. ومن شأن ذلك أن يمحو بعَض الدفعات 

القوية التي تلقتها مدخوالت العائالت من االقتطاعات الضريبية 
التي تم سّنها في عام 2017. ومن جانب الصين، فإن التعريفة 
األمريكية بنسبة %25 على الصادرات الموجهة إلى أمريكا 

تعادل قرابة %1 من الناتج المحلي اإلجمالي، و%10 إلى 15% 
من أرباح الشركات الصناعية. كما أنه من المرجح أن يطال أثر 

هذه الحرب شركات أخرى داخل الصين. 

ال نظن أن تجد أمريكا دعًما تشريعًيا لتمرير حزمة تحفيز مالية 
كبرى إضافية في هذا الوقت. وبالمقابل، فإن بإمكان الصين فعل 

كل شيء للحفاظ على االستقرار االقتصادي في خضم الحرب 
التجارية المستعرة. وألن الصينيين غير مرتبطين بضغوط 

انتخابات كل أربع سنوات، فهم قادرون على النظر في األمور 
االقتصادية على نحو أوسع وأطول، في الوقت الذي يقوم فيه 

الرئيس ترامب بالتحضير لحملة انتخابات مضنية لفترة رئاسية 
ثانية في المستقبل القريب.
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وتظل فرص التحوط بغرض إعادة صياغة سمات المخاطر-
العوائد للمحافظ أقل تكلفة مما ستكون عليه في المستقبل القريب.

إننا نحضك، ضمن محفظتك الرئيسية المتنوعة عالمًيا، على رفع 
جودة أسهمك التي تملكها اآلن والتوجه نحو الصناعات واألساليب 

التي من المرجح أكثر أن تثبت مقاومتها للصدمات. فإذا شعرت 
أنك قلق بشأن األسهم في الدورة االقتصادية التي بلغت مرحلة 

متأخرة، فذكر نفسك بالدروس المستقاة من التاريخ. فالفترات مثل 
 هذه األيام هي ثاني الفترات المفضلة حًقا بالنسبة للعوائد - 

الشكل 2.

ولكي نساعدك في تخفيف وطأة تذبذب المحفظة، فإننا نوصي 
باستثمارات عالمية مختارة من أجلك في الدخل الثابت. وقد رفعت 

لجنة االستثمار العالمية لدينا مخصصات الدخل الثابت العالمية 
التكتيكية بشكل زائد للمرة األولى منذ 2012. ونحن نحثك على 

عدم اتخاذ أي مخاطر ائتمانية غير ضرورية ونشدد على السندات 
عالية الجودة قصيرة ومتوسطة المدى والتي استفادت من رفع 

أسعار الفائدة حتى تاريخه.

ومن بين اإلجراءات الحكيمة التي يمكنك القيام بها لالستعداد 
لبقية 2019 وما بعدها التنويع عالمًيا وتحسين جودة استثماراتك. 

كما أننا نركز على مسارات االستثمار الحيوية األخرى التي قد 
تساعدك في تحقيق ذلك - انظر كيفية عملنا. فإذا اتخذت هذه 

اإلجراءات مًعا، فإننا نؤمن بأنها ستساعدك في الحد من خسائر 
محفظتك الرئيسية بداًل من عوائدك. فلنرك كيف. 

أثر التجارة على عوائد األسهم

كلما طال استعار الحرب التجارية - وازداد عدد الدول المسحوبة 
إليها - كان األثر السلبي أعظم على النمو العالمي ومكاسب 

الشركات. وتشير تقديراتنا إلى نطاق يتراوح ما بين أثر سلبي 
معتدل إلى أثر تراكمي يؤدي إلى كساد. وما نحن موقنون بشأنه 

هو أن أثر التطورات إلى اآلن كان سلبًيا. 

 
ما العمل: الحد من الخسائر، وليس السعوائد

بالنظر إلى آفاق المكاسب االقتصادية المتواضعة ونموها إلى 
جانب التضخم المتدني، فإننا نرى إمكانات جيدة معتدلة لألسواق 
في 2019 و2020، حتى في خضم الحرب التجارية. نحن ال 

نريد مستثمرين يحاولون التالعب بالوقت في األسواق. ولمتابعة 
التوقعات االستثمارية األفضل على المدى الطويل، ينبغي لك 
مواصلة االستثمار الكامل طوال الوقت. التوقيت في األسواق 

ال ينفع وأغلب من حاولوا التالعب به في 2018 و2019 
انتهى بهم المطاف وهم أقل مكاسب أو أكثر خسارة - انظر 

كيفية عملنا. ما يهم حًقا هو وجود محفظة أعمال رئيسية مبنية 
بصورة دقيقة وعالمية التنوع. فإذا كنت تخشى التراجع في 

السنوات المقبلة، فعليك التفكير في استراتيجيات أسواق رأس 
المال التي تعرض عليك انكشاًفا ذكًيا على األصول الخطرة، 

مثل المشاركة اإليجابية مع الحماية من التراجع - انظر 
فرص ذكية لمحفظتك. 

نحن ال نريد مستثمرين يحاولون 
التالعب بالوقت في األسواق. 

CITI PRIVATE BANK النظرة المستقبلية منتصف العام 2019
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المصدر: Haver Analytics, Bloomberg، طوال شهر مايو 2019. األداء السابق ليس مؤشًرا على العوائد المستقبلية. قد تختلف النتائج 
الحقيقية. المؤشرات ال تخضع لإلدارة. ال يمكن للمستثمر االستثمار بصورة مباشرة في مؤشر بعينه. وإنما تم بيان هذه المؤشرات ألغراض 

التوضيح ال أكثر.

الشكل 2. عوائد األسهم األمريكية حسب المرحلة في دورة األعمال

معدل العائد السنوي في إس آند بي 500 منذ 1985

االنكماشآخر الدورةمنتصف الدورةاالنتعاش
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هناك صراع للعمالقة يلوح في األفق ما بين القوتين 
االقتصاديتين العظميين في العالم. فما الحرب التجارية الجارية 
ما بين الواليات المتحدة األمريكية والصين إال التجلي األوضح 

لهذا الصراع، الذي تهيمن عليه التغريدات الرئاسية وعناوين 
األخبار. لكن التوترات الكامنة تضرب في عمق العالقات 

التجارية ما بين أكبر اقتصادين في العالم. فالنمو المستمر في 
الصين يسبب مواجهات على عدة جبهات مع أمريكا. نحن نعتقد 
أن المرجح هو استمرار ذلك، مع مضامين بالغة الخطورة على 

المستثمرين.

ففي المجال االقتصادي، تسعى الصين لتحدي أمريكا في 
مجاالت تفوقت فيها منذ عقود. وهي تشمل البحوث الصيدالنية 

والتكنولوجيا الحيوية، وكذلك التقنيات المتقدمة بصفة عامة، 
حيث لديها طموح معلن بأن تصبح القوة المهيمنة في العالم 

ديفيد بيلين   |   مسؤول أول شؤون االستثمار

ال تمثل عناوين الحرب التجارية سوى بداية لمنافسة 
اقتصادية عالمية ذات زخم.

بحلول 2049. وما تفعله الواليات المتحدة هو أخذ هذا 
الطموح على محمل الجد، بحيث تقلص إمكانية وصول 

غريمتها إلى المعطيات المطلوبة في بعض المجاالت. وعادة 
ما تمتد مضامين طموح الصين إلى ما هو أبعد من األعمال 

واالقتصاد.

فمبادرة طريق الحرير مثال على ذلك. فمن الواضح أن تمويل 
طرق الربط البري الدولية وغيرها من البنى التحتية في الخارج 
تهدف إلى تعزيز الشبكة التجارية للصين. وهي كذلك قد تقوي 

التأثير الدبلوماسي للصين في البلدان المعنية. كما تستميل 
الصين العديد من حلفاء أمريكا القدماء عبر العالم الغربي، وفي 

أفريقيا أيًضا. وهذا يحصل في وقت تحولت فيه أمريكا نحو 
موقف انعزالي أكثر في الشؤون الدولية.

النظرة المستقبلية منتصف العام 2019

هل محفظتك جاهزة 
لعالم ثنائي األقطاب؟ 

CITI PRIVATE BANK
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يؤمن بنك Citi Private Bank بأن الصراع ما بين 
أمريكا والصين سيكون محط أنظار السياسيين، وقادة األعمال 

والمستثمرين لعقود مقبلة. فمن بحر الصين الجنوبي، إلى 
كوريا الشمالية، إلى مضيق تايوان، ستواصل الصين مد نفوذها 
المتعاظم. وأًيا كانت نتيجة هذه الحرب التجارية بين البلدين، فإن 

االتفاقيات المستقبلية المهمة على قضايا مثل الملكية الفكرية، 
وخصوصية البيانات، والوصول إلى أسواق الصين، وسياسة 

العملة ستكون أصعب فأصعب بمرور الوقت. 

ما الذي تعنيه هذه التنافسية المتصاعدة بين القوتين العظميين 
بالنسبة للمستثمرين العالميين؟ إننا نعتقد بأنه طالما لم تصل األمور 

إلى المواجهة العسكرية ما بين الصين وأمريكا، فقد تكون هناك 
عدة فرص استثمارية جاذبة طويلة األمد في السنوات المقبلة. 

وبداًل من وجود قائد واضح في صناعات بعينها، يمكن لعدد من 
الشركات أن تتقاسم القيادة، ما يتطلب محافظ تعكس ذلك. وقد 

تواجه الشركات األمريكية قيوًدا في مجال نفوذ الصين، فيما قد 

تواجه الشركات الصينية عوائق مخيفة تعوق قدرتها على العمل 
في األسواق الغربية. لكن في العديد من األسواق األخرى، قد 

ينتهي المطاف بالشركات األمريكية والصينية بالتنافس المحتدم. 
وليس ثمة ساحة تتبدى فيه شتى معالم هذا التصادم المحموم بين 

القوتين العظميين بشكل أوضح من العالم الثالث، مما يتطلب 
اختياًرا آمًنا حذًرا من قبل المستثمرين.

وبنك Citi Private Bank جاهز ليكون شريكك ودليلك فيما 
تتكشف هذه األحداث العظام. ونرى أنه كلما سارعت في بدء 

تحضير محفظتك للوقائع الجديدة للعالم ثنائي القطبية، كان ذلك 
أفضل.

من بحر الصين الجنوبي، إلى كوريا 
الشمالية، إلى مضيق تايوان، ستواصل 

الصين مد نفوذها المتعاظم. 
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دخل االقتصاد العالمي واألسواق المالية العالمية في منطقة 
الخطر في أواخر 2018. وكان رفع الفائدة على تسع مرات 

من قبل االحتياطي الفيدرالي منذ 2015 - وهناك تخطيط 
لمزيد من الرفع في هذا العام - كان قد ساعد في إدخال دورة 

التوسع االقتصادي األمريكي المتهالكة في مرحلة الخطر. ولم 
يكن التشديد النقدي هو التهديد الوحيد؛ فعالمات النمو المتباطئ 

في الصين وأوروبا كانت بادية للعيان، والمخاوف المرتبطة 
بالتجارة الدولية كانت مستفحلة والمخاوف الجيوسياسية تلوح 

في األفق. وفي خضم حالة عدم اليقين هذه، عانت األصول 
الخطرة من خلل بالغ األثر. فقد شهدت األسهم األمريكية أسوأ 

شهر ديسمبر منذ الكساد العظيم. 

وقد توقع بنك Citi Private Bank بعًضا من هذه التحديات. 
ففي أوائل ديسمبر، قمنا بنشر مطبوعة النظرة المستقبلية لعام 

2019 تحت عنوان حماية األصول: نبني محافظ قوية ألوقات 
المخاطر. وقد اقترحنا على عمالئنا البقاء في مراكزهم بصورة 

بناءة، مع تقوية محافظهم كذلك. وعقب الخلل الذي وقع في 
ديسمبر، فقد أوصينا بالتحول من النقد التكتيكي إلى األسهم 

منخفضة القيمة واألصول ذات الدخل الثابت - الشكل 1 - والتي 
ما فتئت تسترد عافيتها. 

ستيفين ويتينغ   |   خبير استراتيجيي أول لشؤون االستثمار وخبير اقتصادي أول

االقتصاد العالمي واألسواق المالية العالمية تحلق حالًيا أعلى منطقة الخطر، لكن 
المخاطر تظل باقية. في الوقت الذي نجد فيه كثيرا من المستثمرين قلقين، فإننا 

نركز على الطرق التي تحسن العوائد مع الحد من الخسائر المحتملة.

أثناء كتابة النظرة المستقبلية منتصف العام، أصبحنا نشهد 
زيادة ملموسة في المخاطر التجارية. وانهيار المفاوضات 
التجارية بين الواليات المتحدة والصين في مايو 2019، 

إضافة إلى التهديدات بالعقوبات التجارية ضد المكسيك رًدا 
على قضايا الهجرة، ألقت بظاللها على المشهد االقتصادي مرة 
ثانية. وقد أبرز نشاط الخزينة األمريكية اآلثار السلبية المحتملة 
لهذه األخبار، في الوقت الذي قد تتأثر أرباح الشركات فيه من 
 Citi Private التعريفة حال فرضها. لذلك، فإن نصيحة بنك

Bank لعمالئه تستحق التكرار هنا. وستجعل زيادة جودة 
المحفظة المحافظ أكثر مرونة وقدرة على تحمل اآلثار غير 

المتوقعة لحالة عدم اليقين التجارية. 

إذن، فإلى أي مدى ال يزال االقتصاد العالمي واألسواق العالمية 
خارج نطاق الخطر؟ ما الخلل الذي حصل وما الصواب الذي 
تحقق من وقتها؟ وكيف ينبغي لك تعزيز مركز محفظتك لما 

تبقى من عام 2019 وما بعدها؟

التحرك على 
أعتاب الخطر

CITI PRIVATE BANK النظرة المستقبلية منتصف العام 2019
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*اسهم الشركات الخاصة، العقار، صناديق التحوط 
مالحظة: ُيقدر وزن العائد االستراتيجي على األسهم العالمية بشكل مركب من مؤشرات األسواق المتقدمة عند %5.3+ واألسواق الناشئة عند 11.4%.

المصدر: بحوث التحليل الكمي ومخصص األصول العالمية في بنك )QRGAA( Citi Private Bank ولجنة االستثمار العالمي )GIC(. يحدد فريق بحوث التحليل الكمي 
 Citi في بنك )AVS( مخصصات أصول استراتيجية باستخدام منهجية استراتيجية التقييم التكيفية Citi Private Bank )QRGAA( ومخصص األصول العالمية في بنك
Private Bank على أساس سنوي. وتوفر لجنة )GIC( قرارات بخصوص قلة وزيادة الوزن لمحفظة Global USD without Hedge Funds Risk Level 3 وفق 
استراتيجية )AVS(. المخصصات االستراتيجية/التكتيكية أعاله هي انعكاس الجتماع لجنة GIC بتاريخ 3 يونيو 2019. الوزن الزائد/الوزن المنخفض = الفرق بين 
 Citi Private Bank. في بنك GIC المخصصات التكتيكية واالستراتيجية. وقد تنتج فروق صغيرة بسبب التقريب. تخضع جميع المخصصات للتغيير حسبما ترتئيه لجنة

األداء السابق ليس ضمانة للنتائج المستقبلية؛ فقد تختلف النتائج الحقيقية.

الشكل 1. مخصصات أصولنا وتقديرات العوائد عليها

المخصص الحالي )%(
الوزن الفاعل الحالي - 

تكتيكي مقابل استراتيجي 
)%(

الوزن الفاعل السابق - 
تكتيكي مقابل استراتيجي 

)%(

إجمالي العائد المحلي من 
سنة إلى تاريخه )%(

تقدير العائد التكتيكي سنة 
من اآلن )%(

تقدير العائد االستراتيجي 
السنوي عشر سنوات من 

اآلن )%(

2.02.012.67.06.2-35.8األسهم العالمية

2.00.03.62.03.6-39.8الدخل الثابت العالمي

10.1غير متوفرغير متوفرغير متوفرغير متوفر21.8البدائل*

0.00.00.06.51.02.2السلع

2.00.92.03.2-2.50.5النقد

إن زيادة جودة المحفظة سيجعل 
المحافظ أكثر مرونة وقدرة على تحمل 
اآلثار غير المتوقعة لحالة عدم اليقين 

التجارية.
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ما الخلل الذي حصل

في 2018، قام صناع السياسات في أمريكا وغيرها بالخوض في 
مخاطر زائدة عن الحد. فقد بدا وكأن االحتياطي الفيدرالي يعامل 

معدل النمو األسرع في االقتصاد األمريكي، عند %3، كما لو 
كان دائًما، بداًل من تعزيزه، ال سيما باقتطاعات ضريبية. فبعد 
أن رفع أسعار الفائدة أربع مرات في 2018، توقع االحتياطي 
الفيدرالي ثالث رفعات أخرى في 2019. وفوق هذا كله، كان 

يشدد في سياسته النقدية عبر تخفيض حيازته من السندات بقيمة 
50 مليار دوالر شهرًيا لفترة غير محددة في المستقبل. في هذه 
األثناء، أنهى البنك المركزي األوروبي خطة شراء 30 مليار 

يورو من السندات في الشهر خالل زوبعة األسواق في ديسمبر. 
وبعبارة أبسط، فقد كانت هذه األنشطة “أكثر مما يمكن تحمله” 

بالنسبة لألسواق التي كانت أكثر هشاشة من البيانات الحالية في 
ذلك الوقت.

لكن بصفة إجمالية، لم تكن سياسة التشديد النقدي الجريئة هي 
الخطر الوحيد؛ فمع دخول العام الجديد، شهدنا حرًبا تجارية 
محتملة تشكل الخطر األكبر على االقتصاد الكلي، حتى وإن 

لم تكن قضيتنا األساسية. فقد رفعت الواليات المتحدة والصين 
وغيرهما من قيمة التعريفة، مبدلة بذلك شروط األعمال للعديد من 

المنتجين حول العالم. فتصاعدت حالة عدم اليقين في التجارة - 
الشكل 2 - وفي الوقت ذاته، هبطت ثقة األعمال بصورة تناسبية 

في العديد من أرجاء المعمورة، بما فيها أمريكا. 

وعلى خلفية هذا االرتفاع في األسعار، والمخاوف بشأن الحرب 
التجارية، واهتزاز الثقة في األعمال، فإننا نعتقد أن احتمال 

حصول كساد أمريكي قد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ الكساد 
العظيم عام 2008 - الشكل 3 - مع أن حدة ونطاق مواطن 

الضعف في االقتصاد األمريكي يتخلفان عما كان الوضع  عليه 
قبل عقد من الزمان.

المصدر: Haver Analytics كما في 19 مايو 2019.

الشكل 2. مؤشرات عدم اليقين الخاصة بالسياسة التجارية والنقدية

CITI PRIVATE BANK النظرة المستقبلية منتصف العام 2019
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ما الصواب الذي تحقق من وقتها...

كان الخلل في األسواق في أواخر 2008 تحذيًرا بالغ 
الخطورة لصناع السياسات حول العالم. وفي ديسمبر 2018، 

مّولت أسواق االئتمان األمريكية عدًدا من المقترضين هو األدنى 
في التاريخ. وهبطت األسهم األمريكية قرابة %20 في الربع 
الرابع من العام. لكن لحسن الطالع، فقد انتبه صناع السياسات 
إلى هذه التحذيرات في اللحظات األخيرة قبل أن تسبب ضرًرا 
ال رجعة عنه. فقام االحتياطي الفيدرالي بشطب خططه لفرض 
أي ارتفاع في سعر الفائدة من أي توقعات تخص عام 2019. 

كما أعلن عن نهاية جهوده الرامية إلى تقليل الميزانية، وإن كان 
ذلك لن يتم قبل سبتمبر 2019. وفي مارس، أعلن البنك المركزي 

األوروبي عن جولة جديدة من التحفيز وصرح أنه يرى اآلن 
إمكانية إبقاء أسعار الفائدة على ما هي عليه في 2019 على 

األقل، بداًل من الصيف فقط. 

وانعكس منحنى عوائد السندات األمريكية - وهو المؤشر طويل 
المدى األفضل في أوقات الكساد األمريكي - وذلك في نهاية 
مارس. لكننا نعتقد بأن السلطات النقدية تصرفت في الوقت 

المناسب. ومن منظور محرك الخطر الرئيسي لعام 2018، 
فإننا نرى بأن تغيير البنك الفيدرالي لمسار الفائدة قد قلص من 

خطر الكساد.

أما الخطر الرئيسي الثاني، ومع األسف، والذي أغرق األسواق 
في 2018، فقد تم تفعيله. فكما ذكر ديفيد بيلين، أدت قوة 

االقتصادين األمريكي والصيني في أوائل العام إلى تشجيع كال 
الطرفين على الضغط باتجاه صراعهما أكثر. من المهم حل قضايا 

التجارة بين أمريكا والصين وغيرهما. فلو تعاظمت تهديدات 
التعريفة من الواليات المتحدة تجاه الصين والمكسيك، فستعادل 

حصيلة التعريفة األمريكية من المستوردين %17 من أرباح 
كبريات الشركات الرأسمالية األمريكية.

لكن إن تم التوصل إلى اتفاق، فيمكننا تخيل ارتداًدا مثل الذي 
شهدناه في الربع األول من 2019. في غياب صدمة تجارية 

حادة، نعتقد بأن االقتصاد األمريكي يمكنه النمو قلياًل فوق 2% 
حتى من دون تكرار االقتطاعات الضريبية لعام 2018. 

الشكل 3. االحتمالية المقدرة للكساد في الواليات المتحدة بشكل مسبق بستة شهور

المصدر: Haver Analytics كما في 13 مايو 2019.
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وفي المقابل، واجهت الصين تهديدات مشابهة لنموها قبل أمريكا 
بتسعة شهور. فقد كانت السلطات الصينية شددت من قبل على 
السياسات االئتمانية في جهد منها يرمي إلى تقليل المخاطر في 

نظامها المالي، وإن كلف بعض النمو. لكن ومع مواجهتها للحرب 
التجاري مع أمريكا، فإنها بدأت بعكس تدابير التشديد التي قامت 
بها العام الماضي. وتحققت النتائج، حيث بدت الصين أقوى من 

المتوقع من حيث النمو في الربع األول من 2019.

ومع أننا نعتقد بأن معدالت النمو في الربع األول في أقوى 
اقتصادين في العالم - أمريكا والصين - كانت قوية على 

نحو مخادع ما يعني أنها محيرة، إال أن اإلجراءات السياسية 
والمؤشرات الرئيسية تقترح بأن كال االقتصادين سوف يواصل 

نموه الجيد في 2020. 

نحن نرى أسباًبا تدعو إلى التفاؤل المشوب بالحذر في أماكن 
أخرى. ففي آسيا، أثبت نمو اقتصاداتها، بدون الصين، مرونته، 

مع نمو الطلب المحلي وتراجع اعتماد آسيا من التجارة البينية في 
المنطقة على أمريكا. قد تحّد المكاسب في الحصة التجارية لدول 

الشكل 4. نمو التجارة اإلقليمية بين دول آسيا مقابل التجارة مع الواليات المتحدة

آسيا من تأثرها بالصراع األمريكي الصيني - الشكل 4. وفيما 
يظل تعافي اقتصاد أمريكا الالتينية تحت الحد المطلوب، إال أنه 

يرى بعض النمو. وأكرر بالقول إنه ما خال حدوث تصعيد تجاري 
كبير، فقد نرى نمو االقتصاد العالمي ككل بصورة ستفاجئ 

المستثمرين بصورة إيجابية، بارتفاع بنسبة 3%.

عودة الوحش التجاري

على الرغم من نجاح السلطات النقدية إلى اآلن في االستجابة 
لألخطار التي حدثت في أواخر 2018 وأوائل 2019، إال أننا 

نظل يقظين للتهديدات على التوسع االقتصادي المستمر. فقد رفع 
الرئيس ترامب التعريفة بنسبة %15 أخرى بقيمة 200 مليار 

دوالر على الصادرات الصينية إلى أمريكا. وأعلنت اإلدارة عن 
خطط محتملة لرفع التعريفة إلى %25 على كافة المستوردات 
الصينية، ربما قبل االجتماع المزمع عقده بين ترامب والرئيس 

الصيني جي في اليابان في أواخر يونيو. فالمحاوالت السابقة 
للوصول إلى اتفاق فشلت برمتها،

CITI PRIVATE BANK النظرة المستقبلية منتصف العام 2019

المصدر: Haver Analytics كما في 13 مايو 2019. التجارة بين دول آسيا
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وموطن الضعف ال تقتصر على الصين وحدها، بل على المستهلك 
والشركات األمريكية تحمل تكلفة التعريفة كذلك. 

حققت شركات تقنيات المعلومات األمريكية مكاسب بنسبة 15% 
في حصتها من العوائد في الصين وحدها، وهي نسبة تقارب ثالثة 

أضعاف مستوى القطاعات األمريكية األخرى. وعلى المنوال 
ذاته، فإن اإلضرار باالقتصاد الصيني سيضر حتًما غيرها، 
بمن فيها مصدري البضائع الرأسمالية األلمانية والمزارعين 

األمريكيين.

نحن ال نعتقد بأن رفع التعريفة لوحده سوف يوقف التوسع 
االقتصادي. إننا نقّر بأن تصعيد التعريفة والتعريفة المضادة 

المستمر والحاد عبر األقاليم قد يزيد من مستوى التهديد 
بصورة كبيرة. فهناك مجموعة كبيرة من المخاطر األمنية 

ارتفعت هي األخرى. وهذه المخاطر تشمل النزاعات على فرض 
العقوبات األمريكية على صادرات النفط اإليراني، وقضايا األمن 

التكنولوجي التي تزيد من تعقيد العالقات األمريكية الصينية. 
فبعيًدا عن موجات الضعف المؤقتة، فإن األسواق المالية كانت 

وال تزال واثقة بشأن كيفية تسوية هذه النزاعات. 

خطر الفقاعة في األوقات المواتية

إلى جانب النزاعات الدولية غير المحسومة، ما الذي قد ينهي 
التوسع الحالي والسوق الصاعد في األصول الخطرة الذي 

صاحبه؟ 

من هذه االحتماالت قيام الفيدرالي بالتراجع عن سياسة التشديد 
النقدي ما يؤدي إلى وفرة كبيرة في أسواق االئتمان. لقد راكمت 

الشركات األمريكية كثيرا من الديون بحيث أصبح معدل 
تصنيفها االئتماني في تدهور بداًل من التحسن، على الرغم من 
مرور عشر سنوات من التوسع االقتصادي. وفي ظل معدالت 
الفائدة المنخفضة - وما لم تحصل أية صدمات اقتصادية - فمن 
المرجح أن يظل المقترضون الهامشيون يزيدون من رافعاتهم 

المالية. وعادًة ما يخلق االقتراض المرتفع في بعض الصناعات 
مخاطر مالية أكبر عندما تحّل دورة التراجع، وإن كانت معدالت 
الفائدة المنخفضة تخفف من هذه المخاطر. لكن في المقابل، يشدد 

التاريخ على أن هذا السلوك متسق مع مكاسب قوية في سوق 
األسهم -  الشكل 5.

الشكل 5. جدول عودة الفقاعة

المصدر: The YieldBook وHaver Analytics كما في 13 مايو 2019.
المؤشرات ال تخضع لإلدارة. ال يمكن للمستثمر االستثمار بصورة مباشرة في مؤشر بعينه. وهي مبينة للشرح فقط وال تمثل أداء أي استثمار بعينه. وعوائد المؤشرات 
ال تشمل أية نفقات أو رسوم أو تكاليف مبيعات، وهي تؤدي إلى خفض األداء. للشرح فقط. واألداء السابق ليس ضمانة للنتائج المستقبلية؛ فقد تختلف النتائج الحقيقية.

النمو القوي للديون األمريكية

نمو الدينالفترة
عوائد مؤشر إس آند بي 500 

خالل الفترة

%110%2000187 - 1997ازدهار قطاع االتصاالت في الواليات المتحدة )نصف السنوي(

%50%2007362 - 2004حجم صفقات شراء الحصص المهمينة في الواليات المتحدة

%51%200795 - 2002دين الرهون العقارية على المنازل في الواليات المتحدة

)IG+HY( 61%201588 - 2012ازدهار قطاع الطاقة في الواليات المتحدة%

النمو القوي في الدين العالمي

نمو الدينالفترة
سهم محلي 

األداء

%293%198486 - 1989فقاعة العقار في اليابان

%96%200255 - 2007النمو القوي للديون في اليونان



24
كما قد تتعرض أصول األسواق الناشئة لخطر وفرة المعروض 

غير العقالنية عند نقطة معينة. وخالًفا للبنوك المركزية في 
األسواق المتقدمة، فإن أي بنك مركزي في األسواق الناشئة 

لم ينتهج سياسات تخفيف كمي على مدى العقد المنصرم. 
وعليه وكنتيجة جزئية لذلك، فقد ارتفعت أسعار األصول في 
األسواق الناشئة بمقدار أقل بكثير مما عليه الحال في أصول 
األسواق المتقدمة. وتقييماتها المتدنية نسبًيا قد تحّضر الوضع 
لموجة مستقبلية من حماسة المستثمرين، ال سيما حالما يصبح 
الفيدرالي في مراحل متقدمة من دورة التيسير النقدي المقبلة - 
انظر متى ستعاود األسواق الناشئة تفوقها؟ لكننا نعتقد بعدم 

أرجحية حصول هذا في 2019. 

 

وجهان للشعبوية

نحن أيًضا نواصل مراقبة الحالة السياسية، وأبرزها السباق 
الرئاسي 2020 في أمريكا. فأي صعود للشعبوية خصوًصا في 

أمريكا وأوروبا سيمثل خطًرا اقتصادًيا جلًيا. لقد شهد االقتصاد 
األمريكي نمًوا مضطرًدا في السنوات األخيرة، فيما وجدت أوروبا 
التعافي الذي شكك فيه كثيرون. ولكن أرقام النمو الكبيرة وحدها ال 
 تعطي الصورة الكاملة؛ فتجربة المصوتين المتأرجحين النمطيين - 

 ال سيما من دخلهم ضمن أدنى َخمس في التوزيعات الوطنية - 
هي أكثر تأثيًرا بكثير في االنتخابات. فهؤالء المصوتون لم 

يشاركوا بصورة معقولة في التعافي في العقد األخير - الشكل 6. 

خرجت علينا االنتخابات البرلمانية األوروبية في مايو بأكثر 
عدد للنواب من خارج األحزاب التقليدية على اإلطالق. وتوقيت 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وعالقاتها التجارية في 
المستقبل معه تظل غير واضحة وربما سلبية. وفي المقابل، 
تواصل أمريكا والصين سعيهما للحصول على األدوات كي 

يضغطا بها على بعضهما البعض في المحادثات المقبلة. 

الشكل 6. الُخمس األدنى لحصة الدخل في الواليات المتحدة وأوروبا 

CITI PRIVATE BANK النظرة المستقبلية منتصف العام 2019

المصدر: Haver Analytics كما في 13 مايو 2019.
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ولن يطول الوقت قبل ظهور اعتبارات تجارية أشمل بينهما. وقد 
يضر حدوث تصعيد في الصراع التجاري بين الواليات المتحدة 

وأوروبا باألخيرة أكثر ال سيما بسبب هشاشة اقتصادها.

وبالنظر إلى 2020، سوف يكون لالنتخابات الرئاسية األمريكية 
مضامين بعيدة المرامي داخلًيا وخارجًيا. فقد أدى فوز الرئيس 

ترامب في انتخابات 2016 إلى اقتطاعات ضريبية كبيرة 
للشركات مما دفع باألسهم المحلية إلى النهوض، إضافة إلى 

حالة عدم اليقين المتصاعدة في مجال التجارة الدولية. ثمة بعض 
الخطر، وإن كان غير مرجح، من أن تؤدي االنتخابات إلى عكس 
االقتطاعات الضريبية وربما إلى فوضى عارمة في نظام الرعاية 

الصحية األمريكي. وفي كال الحالتين، فإن اآلثار االقتصادية 
الكبرى محتملة الوقوع. 

 ثمة بعض الخطر، وإن كان غير 
مرجح، من أن تؤدي االنتخابات إلى 
عكس االقتطاعات الضريبية وربما 
إلى فوضى عارمة في نظام الرعاية 

الصحية األمريكي. 
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المصدر: The Yield Book، كما في 28 مايو 2019. األداء السابق ليس ضمانة للعوائد المستقبلية؛ فقد تختلف النتائج الحقيقية.

الشكل 7. عوائد الدخل الثابت العالمي

فئة األصول زائدة الوزن لدينا

فئة األصول المحايدة لدينا

فئة األصول ناقصة الوزن لدينا

كيفية تثبيت المراكز للمحافظ: تحسين العوائد 
والحد من الخسائر

بفضل انخفاض المخاطر من دورة اقتصادية متراجعة، تعافت 
األسواق العالمية بقوة في النصف األول من 2019. فقد أظهرت 

أسعار األسهم نسب عوائد من خانتين، وفي الوقت نفسه ظهر 
تحسن حاد في أسواق االئتمان. وقد حصل هذا، على نحو 

ملحوظ، بعد تراجع كبير بنسبة %25 في 2018 لم ينعكس 
إال بنصف هذه النسبة. ولكن مع تحقيق كثير من هذه المكاسب 

غير االعتيادية، نقوم اآلن بالتخفيف من التحول في مخصصات 
األصول التكتيكية لدينا. 

وعلى الرغم من األرقام القياسية في األسهم األمريكية في أبريل، 
إال أن المراكز وشهية المخاطرة لم تبلغا المستويات التي صاحبت 

فورة العام الماضي. فمن الواضح أن كثيرا من المستثمرين ال 
يزالون قلقين، مما قد يوفر بيئة داعمة لمزيد من المكاسب، عقب 

تصحيح األسعار التقليدي في الصيف. 

وكما أشرنا، فإن التطورات التجارية - وهي واحدة من مسألتين 
أزعجتا األسواق في 2018 - هي تطورات مفصلية. ومع 

سقوط األسواق، تنشأ إمكانية لعوائد أعلى في المستقبل. لكن 
من المستويات الحالية، ال يسعنا إال أن نتوقع مزيدا من العوائد 

اإلجمالية االعتيادية أكثر مما شهدناه في الشهور األربعة األولى 
من 2019. ففي أسواق األسهم العالمية، مثاًل، نحن ننظر 

إلى عوائد أقل من عشرة في المائة بقليل. وال ُيستبعد حصول 
نطاقات تجارية كبيرة، وهي متراوحة بصورة بالغة حسب الدولة 

والقطاع، وردات فعل حادة عادة تجاه األخبار السياسية المهمة. 
ومع أننا قللنا مؤخًرا من أوزان أسهمنا التكتيكية الزائدة، إال أننا قد 
نتصور زيادتها ثانية حتى قبل نهاية الدورة الحالية، في حال ظلت 

الظروف جيدة.

CITI PRIVATE BANK النظرة المستقبلية منتصف العام 2019

الدرجة االستثمارية للشركات األوروبية

عوائد 10 سنوات المملكة المتحدة

عوائد الخزينة لـ 10 سنوات

الشركات األمريكية قصيرة األجل

الشركات األمريكية متوسطة األجل

الدرجة االستثمارية للشركات األمريكية

العائد المكافئ الخاضع للضريبة على سندات البلديات 
األمريكية )المتوسط الفيدرالي+الدولة(

)BBB التزامات القروض المضمونة )المصنفة

سندات العائد المرتفع األوروبية

السندات السيادية على الدوالر األمريكي في األسواق الناشئة

سندات العائد المرتفع األمريكية

قروض البنوك األمريكية مرتفعة العائد

عوائد 10 سنوات في اليابان

عوائد 10 سنوات في ألمانيا

0.5-العائد على السندات )%(
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للمستثمر  يمكن  ال  لإلدارة.  تخضع  ال  المؤشرات  مايو 2019.   28 في  كما   Factset ،MSCI ،Worldscope ،Citi Research المصدر: 
للعوائد  ضمانة  ليس  السابق  األداء  أكثر.  ال  التوضيح  ألغراض  المؤشرات  هذه  بيان  تم  وإنما  بعينه.  مؤشر  في  مباشرة  بصورة  االستثمار 
المستقبلية؛ فقد تختلف النتائج الحقيقية. تعكس جميع التنبؤات تعبيًرا عن آراء وتخضع للتغيير من دون إشعار وال ُيقصد منها أن تكون ضمانة 

لوقوع أحداث مستقبلية.

الشكل 8. تقييمات األسهم العالمية

فئة األصول زائدة الوزن لدينا

فئة األصول المحايدة لدينا

فئة األصول ناقصة الوزن لدينا

لكن مع حركة “هروب نحو الجودة” حادة المزاج، فإن عوائد 
الدخل الثابت العالمية ستقل. نحن نتوقع إجمالي عوائد عند 

%2 لجميع المناطق وأنواع االئتمان المختلفة - انظر الشكل 1 
في متى ستعاود األسواق الناشئة تفوقها؟. إلى جانب التفوق 

في األداء، نحن نتوقع من األصول الزائدة في الدخل الثابت 
لدينا أن تؤدي وظيفتها األهم، أال وهي تخفيف وطأة المخاطر 

والتذبذب للمحافظ.

في يناير 2019، قمنا بزيادة أصول الدخل الثابت العالمي من 
وزن متدن إلى محايد أو وزن “كامل”، وذلك للمرة األولى منذ 

2012، ومن ثم رفعناها إلى وزن مرتفع في أوائل يونيو. وتظل 
الشريحة األكبر من أصول الدخل الثابت ذات الوزن المرتفع لدينا 
هي السندات التي نعتبرها بمثابة نقد. وهذه السندات تشمل سندات 
الخزينة األمريكية قصيرة إلى متوسطة األجل، وسندات الشركات 
األمريكية من الدرجة االستثمارية، والبلديات األمريكية، وعوائدها 

جميًعا ارتفعت بفضل رفع الفيدرالي ألسعار الفائدة لتسع مرات 
والتي من غير المرجح أن تتراجع هذا العام. 

وبعد أن تخصلنا من أوزان النقد التكتيكي لدينا بالكلية وشراء 
األسهم وأصول الدخل الثابت في يناير، رفعنا مخصصاتنا من 

أعلى حد من الوزن المتدني إلى وزن زائد بنسبة 0.5%.

إننا نؤمن بأن تنوعنا واألوزان الزائدة تساعدنا في تحسين عوائد 
المحافظ والحد من الخسائر لبقية 2019. ونظل نحث على 

خلق محافظ رئيسية متنوعة في العالم مع التحذير من محاوالت 
التالعب بالوقت في األسواق - انظر كيفية عملنا. في مقال 

التركيز التالي، سوف نتفحص أداء توصياتنا العامة ونعيد التأكيد 
على أهميتها المستمرة، ال سيما رسالتنا المتعلقة بحماية األصول - 

انظر مراجعة أفكارنا والتأكيد عليها.

جو فيوريكا ومالكوم سبتلر شاركا في هذه المقالة.

أسهم الشركات األمريكية 
الصغيرة والمتوسطة

آسيا )باستثناء اليابان(

أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا 
)باستثناء المملكة المتحدة(

المملكة المتحدة

الدول الناشئة في األمريكتين

اليابان

الدول الناشئة في آسيا

الدول الناشئة في أوروبا والشرق 
األوسط وأفريقيا

كندا

الشركات األمريكية الكبرى
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لقد اتبعت الواليات المتحدة واقتصادات أخرى في السوق المتقدمة سياسات 
تيسير كمي استثنائية لتقديم محفزات على مّر العقد الماضي، وكانت 
بدرجات نجاح متفاوتة. فقد شهدت الواليات المتحدة، أقوى تعاٍف في 

أسواق العالم، تاركة اقتصادات منطقة اليورو وبريطانيا واليابان خلفها 
بمسافات. وفي المقابل، لم تقدم أي من البنوك المركزية في الدول الناشئة 
أية تيسير كمي. ولم ترتفع أسعار وتقييمات األصول في األسواق الناشئة 
بمثل وال قريب مما شهدته األسواق المتقدمة - الشكل 1. إذن، فما الذي 

قد يحدث خالل الكساد المتوقع حدوثه في المحصلة، حيث تخفض البنوك 
المركزية في األسواق المتقدمة من معدالت الفائدة وتتبع تيسيًرا كمًيا ثانية؟

نحن نعتقد بأن تقييمات األصول في األسواق الناشئة المعتدلة نسبًيا هي ما 
يحدد تفوق أدائها على المدى الطويل. أما منهجية مخصصات األصول 
االستراتيجية القائمة على التقييم فتشير إلى قيام أسهم األسواق الناشئة 

بتحصيل عائد سنوي بنسبة %11.4 على مّر العقد المقبل، مقارنة بنسبة 
%5.3 لألسهم في الدول المتقدمة. ونعتقد كذلك أن معاودة التيسير النقدي 

في األسواق المتقدمة قد يكون بمثابة ما يعلن بدء ذلك التفوق في األداء. 
ومن شأن دورة جديدة مستقبلية من تخفيض الفيدرالي ألسعار الفائدة 

والتي واصلت مسيرتها بعد الكساد في أمريكا أن تدفع بقيمة أسهم األسواق 
الناشئة، وأصول الدخل الثابت والعمالت إلى االرتفاع، إذا ما دمجنا ذلك 

مع حاالت عجز أكبر في الميزانية األمريكية.

لكننا نتصور حدوث أقوى تفوق في األداء في األسواق الناشئة بعد فترة ما من 
ضعف االقتصاد األمريكي. وفي ذلك الوقت، نتوقع أن يقوم الفيدرالي كذلك 

بتيسير نقدي بالرغم من بدء حال تعاٍف في مراحلها المبكرة، وذلك نظًرا إلى 
ميل البنك الفيدرالي األمريكي للتأخر وراء الدورة االقتصادية. لذلك، سيكون 

أكبر أوزاننا الزائدة التكتيكية بالنسبة لألسواق الناشئة على حساب األسواق 
المتقدمة في مخصصاتنا، في ذلك الوقت تقريًبا. وحتى ذلك الحين، نرى 

نكسات في طريق أداء األسواق الناشئة. لذلك، فإننا نحتفظ فقط بوزن زائد 
تكتيكي بسيط في أصول األسواق الناشئة في هذا الوقت. لكننا نشدد على أن 

العقد المقبل سيكون أكثر كرًما للدول الناشئة مما كان عليه العقد األخير.

على  السيادية  السندات  العالمية؛  التراكمية  للسندات  باركليز  بلومبيرغ  مؤشر  األمريكي:  التراكمي  العالمي؛  للتراكمي  باركليز  بلومبيرغ  مؤشر  العالمي:  التراكمي 
الدوالر األمريكي لألسواق الناشئة: مؤشر Citi للسندات السيادية لألسواق الناشئة )ESBI(؛ انظر مسرد المصطلحات للتعريفات.

المصدر: Haver وCiti Private Bank، كما في 17 مايو 2019. واألداء السابق ليس ضمانة للنتائج المستقبلية؛ فقد تختلف النتائج الحقيقية. المؤشرات ال تخضع 
لإلدارة. وال يمكن للمستثمر االستثمار بصورة مباشرة في مؤشر بعينه. وهي مبينة للشرح فقط وال تمثل أداء أي استثمار بعينه. وعوائد المؤشرات ال تشمل أية نفقات 

أو رسوم أو تكاليف مبيعات، وهي تؤدي إلى خفض األداء.

الشكل 1. عوائد األسهم العالمية والدخل الثابت

متى ستعاود األسواق الناشئة تفوقها؟

التركيز | 1

دخل ثابتسهم

مؤشر إس آند بي عوائد تراكمية
500

مؤشر إم إس سي 
آي لألسواق الناشئة

مؤشر إم إس سي آي 
لألسواق المتقدمة باستثناء 

الواليات المتحدة

مؤشر ستوكس 
600

التراكمي 
العالمي

التراكمي 
األمريكي

السندات السيادية على 
الدوالر األمريكي 
لألسواق الناشئة

السندات 
األمريكية 
عالية العوائد

%4.8%2.6%3.5%1.1-%1.1%7.7-%14.0-%2.7عوائد سنة 1

%27.6%16.0%6.0%5.6%11.8%13.9%30.5%40.0عوائد سنة 3

%25.6%28.3%12.7%3.8%18.3%0.1-%11.8%53.3عوائد سنة 5

%202.0%128.8%44.4%36.0%126.1%90.1%98.5%273.1عوائد سنة 10
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أثناء تحضيرنا من أجل النظرة المستقبلية 2019 في الخريف الماضي، 
انصب اهتمامنا على مخاطر عدة، أهمها المرحلة المتقدمة من التشديد 

النقدي في الواليات المتحدة. لذلك شددنا على مواضيع تحديد مراكز 
المحافظ التكتيكية واالستثمار طويل األجل وهما الجانبان اللذان تطرقا إلى 

هذه المخاوف. ولم يكن في حسباننا كم كانت نصيحتنا في محلها. فأثناء نشر 
النظرة المستقبلية 2019 في 5 ديسمبر، كانت األسهم األمريكية تدخل في 

أسوأ شهر لها في العام منذ 1931، خالل الكساد العظيم.

وفي موضوع حماية األصول، ارتأينا أنه على الرغم من أن النمو العالمي 
سيستمر طوال 2019، إال أنه الوقت المثالي لحماية األصول. ومن بين 

غيرها من اإلجراءات، أوصينا ببناء محافظ متنوعة عالمًيا واستراتيجيات 
تهدف لخلق انكشاف ذكي على السوق الصاعد في المرحلة المتأخرة. وكما 

أشرنا حينها، كانت قيمة التحوط لألسهم قد انحدرت طوال فترة التعافي 
التي امتدت طوال عقد من الزمان وحتى تاريخه. وخالل شهر من نشرنا 

النظرة المستقبلية 2019، ازداد انحدار كلفة وقيمة التحوط لحصة أسهم 
%10 أو أكبر بأكثر من %200. ومع التذبذب الذي حصل منذ االنحدار، 

أعدنا التشديد على األمر من أجل إعادة النظر في التحوطات، إضافة إلى 
تنويع المحافظ الرئيسية واالستخدام الحصيف للرافعات في هذه المحافظ. 

في انتفع بأموالك في استثمارات أفضل من أجلك كنا قد أوصينا بجعل 
مزيد من المال في المحافظ يعمل لك في استثمارات باحثة عن الدخل. فالقيام 

بذلك من شأنه أن يعزز العوائد ويحفظ الثروة ويستوفي شروط السيولة 
الدورية ويحسن من تنويع المحافظ. لكن مع توقع الفيدرالي في حينها لمزيد 

من االرتفاعات في الفائدة، كنا نفضل القروض ذات الفوائد المعومة. وال 
زلنا نجدها جاذبة، بالنظر إلى معدالت الفائدة المرتفعة نسبًيا في السياسة 
األمريكية. لكن ومع ذلك، فقد تكون العوائد اآلن أقل قوة مما كان ليكون 

حماية األصول

التحوط لألسهم

مؤشر إس آند بي فكس:  %74+ من 5 
ديسمبر إلى 24 ديسمبر

انتفع بأموالك في استثمارات أفضل 
من أجلك

عوائد مخصصات الدخل الثابت على 
النقد من سنة إلى تاريخه:  2.7%+

اتجاهات استثمارية ال يمكن إيقافها

نهوض آسيا

العائد في األسواق الناشئة في آسيا:  
 +7.6% 

الصين: %12.9+  من سنة حتى تاريخه 
بالدوالر األمريكي

عليه الحال لو تمكن الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة مثلما كان مخطًطا. 
فالسندات ذات معدل الفائدة المعوم في أمريكا تبدو منخفضة القيمة بشدة في 

الوقت الراهن. فاألسعار تتراوح ما بين %6.7 على السندات منخفضة 
الجودة لآلجال القصيرة إلى المتوسطة على األدوات المالية المقومة بالدوالر 
األمريكي و%3.3 للسندات ذات الجودة األعلى. وما هذه إال فرصة واحدة 
مستمرة نراها وهي تكسب عوائد أفضل على سيولة المحافظ الفائضة أكثر 

مما هو عليه الحال بالنسبة للنقد. 

أما في اتجاهات استثمارية ال يمكن إيقافها فقد ركزنا على القوى العديدة 
التي تحول العالم من حولنا. فنحن نعتقد أن نهوض آسيا، وزيادة األعمار، 
واالضطراب الرقمي لها مضامينها على ثروتك. فقد كان أداء االستثمار 

في االضطراب الرقمي من حينها قوًيا، فيما كان االستثمار في زيادة 
األعمار - أي في الرعاية الصحية بشكل أساسي - أقل قيمة. ومع أن أفكارنا 
وآراءنا مهتمة باألداء طويل المدى، إال أننا نرى أن األداء النسبي لشركات 

االضطراب الرقمي والرعاية الصحية قد يتغير في النصف الثاني من 2019. 
نحن نعتقد أن الحالة اآلسيوية لألسواق الناشئة سليمة على المدى الطويل، 

حتى وإن قللنا مؤخًرا من نطاق أوزاننا الزائدة التكتيكية قصيرة المدى عقب 
األداء القوي في النصف األول - انظر متى ستعاود األسواق الناشئة تفوقها؟ 

المصدر: Haver Analytics كما في 13 مايو 2019. يتكون مؤشر فانغ+ من فيسبوك، وآبل، وأمازون، ونتفلكس، وألفابيت، وعلي بابا، وبايدو، وإنفيديا، وتسال، 
وتويتر. المؤشرات ال تخضع لإلدارة. وال يمكن للمستثمر االستثمار بصورة مباشرة في مؤشر بعينه. وهي مبينة للشرح فقط وال تمثل أداء أي استثمار بعينه. وعوائد 
المؤشرات ال تشمل أية نفقات أو رسوم أو تكاليف مبيعات، وهي تؤدي إلى خفض األداء. للشرح فقط. واألداء السابق ليس ضمانة للنتائج المستقبلية؛ فقد تختلف 

النتائج الحقيقية.

مراجعة أفكارنا لعام 2019 والتأكيد عليها

التركيز | 2

رفع جودة المحافظ

الشركات األمريكية الكبرى/الصغرى منذ 
5 ديسمبر حتى تاريخه:  3%+

زيادة األعمار

العائد العالمي على أسهم الرعاية الصحية من سنة 
حتى تاريخه:  4.7%+

االضطراب الرقمي

العائد على شركات البرمجة من سنة حتى 
تاريخه:  %21.5+ أشباه الموصالت:  16.3%+

عائد مؤشر فانغ+ من سنة حتى تاريخه:  20.3%+ 
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خبير استراتيجيي أول لشؤون االستثمار وخبير اقتصادي أول ستيفين ويتينغ 
الرئيس العالمي للبحوث الكمية واألصول غريغوري فان إنويغن 

Citi المخصصات، إدارة االستثمارات في  

Citi الرئيس المشارك إلدارة االستثمارات في روب جازمنسكي 
Citi الرئيس المشارك إلدارة االستثمارات في راي جوزيف 

Citi الرئيس العالمي لبدائل إدارة االستثمارات في دان أودونل 

تساعدك عملية االستثمار لدينا في تنفيذ ذات المساقات الحيوية التي 
يتبعها أنجح المستثمرين في العالم في محافظهم الرئيسية.

ما الذي يميز أنجح المستثمرين عن الذين يستمرون في المعاناة 
دون الحد المطلوب من العوائد ويخوضون مخاطر غير 

ضرورية؟ وفًقا لخبرتنا الطويلة في خدمة أثرى العائالت في 
العالم، فإن بنك Citi Private Bank يؤمن بأن اإلجابة 

تكمن في االنضباط. وبالتحديد، فإننا نجد أن أنجح المستثمرين 
هم من يتبعون مساق بناء محافظ رئيسية متنوعة عالمًيا من 

الفئة متعددة األصول، والتي يحتفظون بها لمدة طويلة ويعيدون 
موازنتها بانتظام - انظر االستثمار الذكي مع تزايد حاالت عدم 
اليقين: دعوة للتصرف لذلك، فإن عملية االستثمار لدينا تعزز 

هذا االنضباط طوال العملية. وهنا سنوضح كيفية قيامنا بعملنا - 
والسبب في كونها ضرورية لك أيًضا.

كيفية عملنا

وضع خطة محكمة لك

يبدأ بناء محفظة استثمارية رئيسية منضبطة بخطة استثمار طويلة 
األمد ومحكمة. واستناًدا إلى أهداف العوائد لديك، وغيرها من 

العوامل، فإننا نحدد المزيج المناسب من فئات األصول من حول 
العالم لك. الشكل 1 ُيظهر مثااًل حديًثا على هذه المخصصات 

المتنوعة عالمًيا من فئات األصول المتعددة. وهي تحتوي، إلى 
جانب األسهم والدخل الثابت، على صناديق تحوط، وأسهم في 

شركات خاصة، وعقارات، مع احتمال إضافة النقد والسلع. 
إلى جانب االنكشاف على فئات أصول، ودول وصناعات 

بعينها، فإننا أيدنا التشديد على مجاالت استثمارية محددة - انظر 
مراجعة أفكارنا لعام 2019 والتأكيد عليها. 

CITI PRIVATE BANK النظرة المستقبلية منتصف العام 2019
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الشكل 1. التنويع في فئات األصول المتعددة العالمية في الميدان

المخصصات العالمية على الدوالر األمريكي لدى صناديق التحوط و%10 من األصول صعبة البيع )PE & RE(: مستوى الخطر 3 - المخصصات التكتيكية. المصدر: فريق 
مخصصات األصول العالمية، بنك Citi Private Bank. األرقام بين القوسين هي مخصصات نشطة لدى لجنة )GIC( كما في 3 يونيو 2019. تخضع جميع المخصصات للتغيير 

.Citi Private Bank في بنك GIC حسبما ترتئيه لجنة

مالحظة: الوزن الفعلي هو الفرق ما بين المخصصات التكتيكية )الدوالب الخارجي( واالستراتيجية )الدوالب الداخلي(. 

مخصصات األصول االستراتيجية )الدوالب الداخلي(
مخصصات األصول التكتيكية )الدوالب الخارجي(

المخصصات 
الوزن الفعليالتكتيكية

العقار0.0%+5.0%

أسهم الشركات الخاصة0.0%+5.0%

صناديق التحوط0.0%+11.8%

4.7%+0.1%
أسهم جميع الشركات في األسواق 
الناشئة

4.1%-0.7%
أسهم الشركات الصغيرة/المتوسط 
في األسواق المتقدمة

27.0%-1.4%
أسهم الشركات الكبرى في 
األسواق المتقدمة

السلع 0.0%+0.0%

المخصصات 
الوزن الفعليالتكتيكية

%0.5+%2.5النقد

األسواق المتقدمة على المستوى الوطني، 
%1.4-%23.7العابرة للمستوى الوطني، واإلقليمية

الدرجة االستثمارية للشركات في األسواق 
%2.1+%10.7المتقدمة 

المتقدمة 
%0.0+%2.0ذات العائد المرتفع

الناشئة 
%0.9+%3.4ديون األسواق
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 التخصيص أكثر لفئات األصول األقل سعًرا

CITI PRIVATE BANK النظرة المستقبلية منتصف العام 2019

األصول  لمخصصات  جديد  نهج  التكيفية:  التقييم  استراتيجيات   1

https://www.privatebank. ،2019 االستراتيجية التحديث السنوي
citigroup.net/investments/AVS_Annual_full.pdf

https://www.privatebank.citigroup.net/investments/AVS_Annual_full.pdf
https://www.privatebank.citigroup.net/investments/AVS_Annual_full.pdf
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تظهر تحليالتنا التي تعود لعقود كثيرة أن العوائد المرتفعة 
عادة ما إليها تقييمات منخفضة والعوائد المنخفضة إليها 

تقييمات مرتفعة.

يظهر الجدول السعر الدورّي المعدل لتقييمات المكاسب لمؤشر إس آند بي 500 اليوم وقد تم تحويله إلى األمام لعشر سنوات وكذلك إجمالي 
العوائد السنوية الالحقة. العائد عبارة عن متوسط 10 سنوات متحرك. المصدر: Haver Analytics حتى 6 مايو 2019. األداء السابق ليس 
ضمانة للعوائد المستقبلية؛ تعكس جميع التنبؤات تعبيًرا عن آراء وتخضع للتغيير من دون إشعار وال ُيقصد منها أن تكون ضمانة لوقوع 

أحداث مستقبلية. انظر مسرد المصطلحات للحصول على التعريفات.

الشكل 2. توقع التقييمات للعوائد طويلة المدى

إجمالي العائد السنوي لـ 10 سنوات )اليسار(CAPE )معكوس، متأخر 10 سنوات( )اليمين(
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المصدر: فريق مخصصات األصول العالمية، بنك Citi Private Bank، كما في 31 ديسمبر 2018. يمثل المخصص العالمي على الدوالر األمريكي مستوى الخطر 3 
على استراتيجية )AVS(، بما في ذلك المخصصات لألسهم، والدخل الثابت، والسلع، والنقد، وصناديق التحوط. مستويات الخطر هي مؤشر لشهية العمالء للمخاطرة. 
مستوى الخطر 3 - يبحث عن رفع رأس المال بمقدار بسيط، والحفاظ على رأس المال الثانوي. تم احتساب هذه العوائد عند مستوى فئة أصول باستخدام المؤشرات 

وهي ال تعكس الرسوم التي خفضت األداء المبين. األداء السابق ليس ضمانة للعوائد المستقبلية؛ فقد تختلف النتائج الحقيقية.

الشكل 3. المخصصات الدولية مقابل المخصصات المحدودة

العائد المعدل على المخاطرالتذبذب السنوي )%(العائد السنوي )%(المخصص

10.57.71.363فئة األصول المتعددة العالمية

9.29.40.978األسهم والدخل الثابت في الواليات المتحدة فقط

7.96.61.197األسهم والدخل الثابت في الواليات المتحدة فقط، مع %30 نقد

تعزيز عوائدك طويلة المدى

نحن نؤمن بأن وضع المحافظ الرئيسية لفئات األصول المتعددة 
العالمية المنضبطة لن تكون أوضح مما هي عليه. فعلى مّر العقود 

السبعة المنصرمة، كان لهذه المخصصات أن تدر عوائد سنوية 
 قبل الرسوم بنسبة %10.5 على مستوى فئة األصول الواحدة - 
الشكل 3. وبالمقارنة، كانت المخصصات التي تحتوي فقط على 

أسهم وأصول دخل ثابت من أفضل األسواق أداء - الواليات 
المتحدة - كانت ستدر نسبة ربح %9.2. كانت مخصصات 

األسهم األمريكية فقط والدخل الثابت بوزن نقدي قدره 30% 
ستدر فقط %7.9 في السنة. كما كان أداء المخصصات العالمية 

أكثر اتساًقا من أية فئة أصول فردية بمرور الوقت، حيث تم 
تصنيفها من ضمن النصف األفضل في جدول العوائد في كل عقد 

من الزمان - الشكل 4. 

وبالرغم من األدلة المقنعة هذه، إال أنه كثيًرا ما نجد عمالء تجنبوا 
التنويع في فئة األصول المتعددة العالمية في محافظهم الرئيسية. 
وبداًل من ذلك، نجدهم يصرون على حصر مقتنياتهم في فئة أو 

اثنتين من فئات األصول و/أو الدول، وغالًبا بثقل كبير من النقد. 
وقد يكون لرفض االنضباط بنهج متنوع عالمًيا آثار معمقة على 

مستوى ثراء العائلة بمرور الوقت. فاستثمار مليون دوالر في 
مخصصات نقدية كبيرة كان سيصبح 163.2 مليون دوالر ما بين 
العامين 1952 و2018، مقارنة بمبلغ 782 مليون دوالر بالنسبة 

لمخصصات أصول عالمية.

CITI PRIVATE BANK النظرة المستقبلية منتصف العام 2019
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المصدر: Factset وبنك Citi Private Bank، فريق مخصصات األصول العالمية كما في 6 مايو 2019. استراتيجيات التقييم التكيفية )AVS( هي منهجية مخصصات 
هذه  بيان  وإنما تم  بعينه.  مباشرة في مؤشر  بصورة  االستثمار  يمكن للمستثمر  تخضع لإلدارة. وال  المؤشرات ال  الخاص.  البنك  لملكية  تخضع  أصول استراتيجية 
المؤشرات ألغراض التوضيح ال أكثر. األداء السابق ليس ضمانة للعوائد المستقبلية؛ فقد تختلف النتائج الحقيقية. “مخصصات األصول” في هذا الرسم البياني تمثل 
مخصصات من مستوى الخطر 3 على استراتيجية )AVS(، ما يشمل المخصصات على األسهم، والدخل الثابت، والسلع، والنقد، وصناديق التحوط. مستويات الخطر 
هي مؤشر لشهية العمالء للمخاطرة. مستوى الخطر 3 - يبحث عن رفع رأس المال بمقدار بسيط، والحفاظ على رأس المال الثانوي. تم احتساب العوائد المبينة عند 
مستوى فئة أصول باستخدام المؤشرات وهي ال تعكس الرسوم التي خفضت األداء المبين. تم تعريف العائد المعدل على الخطر هنا على أنها نسبة شارب. انظر مسرد 

المصطلحات للتعريفات.

الشكل 4. المخصصات العالمية مقابل عوائد فئة األصول الفردية

العائد المعدل على المخاطر* متوسط عائد الـ10 
سنوات )%(

العشر سنوات الثانية 
من األلفية الجديدة

)%(

العشر سنوات األولى من 
األلفية الجديدة

)%(

تسعينيات القرن 
العشرين

)%(

 ثمانينيات القرن 
العشرين

)%(

 سبعينيات القرن 
العشرين

)%(

 ستينيات القرن 
العشرين

)%(

 خمسينيات القرن 
العشرين

)%(

األصول 
المخصص

0.52

الشركات األمريكية 
الصغيرة 

الشركات الكبرى
11.9

األسهم األمريكية
12.5

 السندات الحكومية 
للدول الناشئة 

 السندات المقومة بالدو
الر األمريكي

12.9

األسهم األمريكية
18.2

 األسهم العالمية 
باستثناء أمريكا

22.8

 “السندات الحكومية 
للدول الناشئة السندات 

 المقومة بالدوالر 
األمريكي 14.4

الشركات األمريكية 
الصغيرة 

الشركات الكبرى
15.5

 األسهم العالمية 
باستثناء أمريكا

20.8

األسهم األمريكية
0.48

األسهم األمريكية
11.4

الشركات األمريكية 
الصغيرة 

الشركات الكبرى
9.5

 حكومات الدول 
الـ7 الكبرى 

سندات
6.4

الشركات األمريكية 
الصغيرة 

الشركات الكبرى
11.6

األسهم األمريكية
17.5

الشركات األمريكية 
الصغيرة 

الشركات الكبرى
11.5

األسهم األمريكية
7.8 األسهم األمريكية 19.3

 السندات الحكومية 
للدول الناشئة 

 السندات المقومة 
بالدوالر األمريكي

0.42

 األسهم العالمية 
باستثناء أمريكا

10.3
مخصصات األصول

6.9
الواليات المتحدة 
الدرجة االستثمارية

6.4
مخصصات األصول

11.0
مخصصات األصول

17.4
 األسهم العالمية 
باستثناء أمريكا

10.1
مخصصات األصول

5.4

الشركات األمريكية 
الصغيرة 

الشركات الكبرى 
16.9

الشركات األمريكية 
الصغيرة 

الشركات الكبرى
0.37

مخصصات األصول
9.2

 السندات الحكومية 
للدول الناشئة 

 السندات المقومة 
بالدوالر األمريكي

5.9

مخصصات األصول
3.4

 حكومات الدول 
الـ7 الكبرى 

سندات
8.0

الشركات األمريكية 
الصغيرة 

الشركات الكبرى
15.8

مخصصات األصول
8.0

 األسهم العالمية 
باستثناء أمريكا

5.1
مخصصات األصول

12.1

 األسهم العالمية 
باستثناء أمريكا

0.36

 السندات الحكومية 
للدول الناشئة 

 السندات المقومة 
بالدوالر األمريكي

8.0

 األسهم العالمية 
باستثناء أمريكا

4.6
النقد
2.7

الواليات المتحدة 
الدرجة االستثمارية

8.0

الواليات المتحدة 
الدرجة االستثمارية

12.8
النقد
6.5

النقد
4.1

 السندات الحكومية 
للدول الناشئة 

 السندات المقومة بالدو
الر األمريكي

5.3

 حكومات الدول الـ7 
الكبرى سندات

0.17

حكومات الدول الـ7 
الكبرى 
سندات
5.7

حكومات الدول الـ7 
الكبرى 
سندات
3.6

الشركات األمريكية 
الصغيرة 

الشركات الكبرى
2.2

السندات الحكومية 
للدول في األسواق 

الناشئة 
السندات المقومة 
بالدوالر األمريكي

7.7

حكومات الدول الـ7 
الكبرى 
سندات
12.8

الواليات المتحدة 
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تخفيف مخاطرك

إلى جانب تنمية العوائد، كان التنويع العالمي وال يزال الوسيلة 
الواحدة األنجع للتخفيف من مخاطر المحافظ الرئيسية على 

مر الزمان. وفي دراستنا، كان المخصص العالمي أقل تذبذًبا 
وأدّر عوائد معدلة حسب المخاطر أعلى من المخصص المحدد 
بالواليات المتحدة وحدها - الشكل 3. كما أننا نركز على قيمة 
المخصصات العالمية للحفاظ على ثروتك خالل األزمات التي 

تضرب مناطق دون أخرى بصفة دورية حول العالم. فمثاًل، كان 
أداء األسهم العالمية متفوًقا على أسهم كل منطقة مصابة بأزمة في 

 كل أزمة من األزمات الخمس اإلقليمية التي مرت علينا - 
الشكل 5.

تطبيق نصائحنا لك

بعد أن نضع خطة طويلة المدة، نقوم بالعمل معك على تطبيقها 
في محفظتك الرئيسية. ونقدم لك الفرص من حول العالم، مثل 

استثمارات خاضعة لإلدارة، وأوراق مالية فردية، واستراتيجيات 
ألسواق رأس المال. )انظر نقطة التركيز - اختيار استثمارات 

أصول بديلة بصورة منتظمة.( 

الشكل 5. األصول العالمية حققت أداء أفضل في األزمات اإلقليمية 

العائد خالل السنة األولى لألزمة )%(أزمة إقليمية

األزمة اآلسيوية، 1997
آسيا

-28.3
عالمي
15.0

أزمة أمريكا الالتينية، 1998
أمريكا الالتينية

-35.1
عالمي
22.0

أزمة االتحاد األوروبي، 2013-2011
أوروبا
-10.5

عالمي
-6.9

انهيار السلع، 2015
أمريكا الالتينية

-30.8
عالمي
-1.8

الحرب التجارية بين أمريكا والصين
الصين
-18.7

عالمي
-8.9

متوسط الفرق 28.6 بالنقاط المئوية المصدر: Haver Analytics حتى 6 مايو 2019. األداء السابق ليس ضمانة للعوائد المستقبلية. عند تحديد مخصص ما لمحفظتك 
الرئيسية، فإننا نركز على خطر حصول خسائر جسيمة في وقت واحد عبر فئات األصول التي قد تحدث في أزمة ما. ولفعل ذلك، ننظر في تاريخ أداء فئة األصول 
عبر عقود عديدة، بما في ذلك العديد من األزمات. ثم تحدد منهجيتنا الحد األقصى للمخصص لكل فئة أصول استناًدا إلى خسائرها األسوأ طوال التاريخ، وكذلك 

بما يعكس تحملك للمخاطر. وهذا يتعارض مرة ثانية مع المنهجيات التي تنظر فقط في تاريخ العقود األخيرة وبذلك تستثني الكثير من األزمات األسوأ في التاريخ.

ونشجعك على االستثمار الكامل في المراحل المبكرة للفرصة 
االستثمارية ومن ثم نبقيك مستثمًرا بالكامل لمدة طويلة. فترك 
المال بانتظار مرحلة دخول مواتية عادةت ما نتج عنه خسارة 

عوائد مركبة بمرور الوقت. وعلى النحو ذاته، فإننا ننصح 
باالمتناع عن محاولة التحويل ما بين األصول ذات المخاطر 
والنقد كمحاولة الغتنام صعود السوق وتجنب الهبوط. فمثل 
هذا التالعب باألسواق يخاطر بخسارة أفضل أوقات السوق 

بمرور الوقت. فالغياب عن سوق األسهم ألفضل عشرين يوًما 
في عشر سنوات كان سيكون له أثر سلبي على العوائد طويلة 

األمد - الشكل 6. 

فإن كنت قلًقا من خطر تراجع السوق، فإننا ننصحك باستخدام 
استراتيجيات أسواق رأسمال تعرض االنكشاف على السوق 

الصاعد مع العمل على الحماية من هبوطه.

CITI PRIVATE BANK النظرة المستقبلية منتصف العام 2019
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ولكن على الرغم من كل جهد يمكن بذله، فإن بعض العمالء 
ال يتبعون نصيحتنا بطريقة منضبطة. ففي أعقاب األزمة المالية 

العالمية في فترة 2008 و2009، شهدت تقييمات األسهم حول 
العالم عوائد الحقة قوية للغاية. ولكن بعض العمالء استمروا في 
تجنب االنكشاف على األسهم لبضع سنوات بعد مرور األزمة، 
حتى وإن كانت األسواق في حالة صعود حثيث. وقد شهدنا في 
اآلونة األخيرة عدًدا من العمالء الذين أبقوا في حوزتهم مبالغ 

نقدية فائضة. وقد أخبرنا مثل هؤالء العمالء أنهم يودون شراء 
أصول ذات مخاطر بأسعار بخسة في أي وقت من المستقبل. 

لقد قمنا بشراء أسهم وديون في يناير. هل فعلت 
أنت ذلك؟

 Citi Private Bank يلعب صناع القرار االستثماري في بنك
دوًرا محورًيا في تطبيق االنضباط في العديد من المحافظ 

الرئيسية للعمالء. فبعد أن يقوموا بوضع خطة العمل طويلة المدى 
لكل عميل، يقومون بإعادة موازنة وتدوير المحافظ بصورة 

منتظمة مع مر األوقات. ففي أواخر 2018، مثاًل، عانت األسهم 
األمريكية والعالمية من انحدار شديد بنسبة %20، مما سبب 

انجراف مخصصات األسهم دون المستويات المستهدفة. 

الشكل 6. الغياب عن أسواق األسهم األمريكية في أفضل عشرين يوما كل عقد من الزمن

المصدر: بلومبيرغ، مختبر االستثمار العالمي في Citi Private Bank كما في 31 ديسمبر 2018. األداء التاريخي على مستوى فئة أصول ما استناًدا إلى األداء 
التاريخي للمؤشر وهو على مجموع أي عموالت، أو نسب نفقات، أو تكاليف هامش، أو الرسوم التي تقلل من العائد المشروح. وال يمكن للمستثمر االستثمار بصورة 

مباشرة في مؤشر بعينه. وإنما تم بيان هذه المؤشرات ألغراض التوضيح ال أكثر. األداء السابق ليس ضمانة للعوائد المستقبلية. فقد تختلف النتائج الحقيقية.

ومن هنا قام صناع القرار االستثماري لدينا بإعادة موازنة المقتنيات 
بإضافة مزيد من األسهم. وفي أوائل 2019، طبقوا كذلك توصية 
تكتيكية من لجنة االستثمار العالمي )GIC( القاضية باستخدام النقد 

التكتيكي إلضافة أسهم وشراء ديون. وقد استندت اللجنة في قرارها 
بصورة جزئية إلى تحليلها الممتد على ستة عقود من الزمن بشراء 
األسهم األمريكية بعد تراجعها بنسبة %20، بحيث حققوا متوسط 
لعوائد سنة وسنتين بنسبة %23 و%33 على التوالي. واستمراًرا 

للنهج التاريخي، فقد سجلت األسهم العالمية بالفعل عوائد بأرقام 
ثنائية الخانة في أول أربعة أشهر من 2019 - انظر التحرك على 

أعتاب الخطر - وعكست اللجنة زيادة األوزان في األسهم من وقتها.

أضف مزيًدا من االنضباط لمحفظتك اآلن

هل محفظتك الرئيسية تعكس االنضباط الحيوي الذي يمارسه 
المستثمرون الناجحون؟ لمعرفة الجواب، نحثك على طلب تقرير 

قائمة المراقبة في النظرة المستقبلية على فترات منتظمة من 
اآلن فصاعًدا. فسوف يذكر هذا التقرير مدى قرب مقتنياتك من 

المخصصات طويلة المدى التي وضعناها لك، وكذلك التعديالت 
التكتيكية من لجنة )GIC(. ومن ثم سيقوم مستشارك االستثماري 
باقتراح طرق عليك لتقريب محفظتك من الخطة. فإن لم تكن قد 

فعلت ذلك، فإننا نوصيك بالتفكير في إنشاء محفظة اقتناص فرص 
لتكملة محفظتك الرئيسية. فاتباع هذا االنضباط قد يمثل مزايا طويلة 

األثر على ثروتك. 

جو فيوركا ساهم في هذه المقالة.

إجمالي عائد إس آند بي 
السنوية

العائد السنوي في ظل 
الغياب عن أفضل 20 يوًما

17.6%

11%

5.9%

-2.5%

8.5%

-2.8%

عقد 2008 - 2017 عقد 1998 - 2007 العقد الممتد من 
1997 - 1988
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فئات األصول البديلة - أسهم شركات خاصة، وعقارات، وصناديق 
تحوط - يمكن أن توفر مزايا عديدة للمحافظ الرئيسية. وهي تشمل 

تعزيز العوائد وإضافة مزيد من التنوع. يسعى فريق البدائل في إدارة 
االستثمارات في Citi )بدائل CIM( إلى استحداث فرص استثمارية ذات 

صلة ومنتظمة التوقيت عبر فئات األصول هذه. ويستند نهجها إلى البحوث 
وتتأثر بالمواضيع االستثمارية.

لتحديد المواضيع االستثمارية، يعتمد فريق البدائل CIM على عمل 
لجنة االستثمار العالمي في Citi Private Bank. يدرس الفريق 

القوى المؤثرة على المدى الطويل عبر االقتصاد، واألسواق، والسياسة، 
واألنظمة، وغيرها. وهو يبحث بالتحديد عن توجهات قطاعية قابلة 

لالستثمار، وخلل في األسواق قد يتم استغالله، وهفوات محتملة يمكن 
الوقوع فيها. وحسب ما يجده، يبحث الفريق بصورة كمية ونوعية في 

االستراتيجيات من المدراء المتمرسين. ومن ثم يعمل مع هؤالء المدراء 
الذين ينجحون في معايير االختيار الصارمة لتزويد العمالء بوسائل 

استثمار تناسبهم. وإلى جانب المقتنيات للمحافظ الرئيسية، يسلط الفريق 
الضوء على احتماالت منتظمة وقتًيا للمحافظ الباحثة عن فرص. 

اختيار استثمارات أصول بديلة 
بصورة منتظمة

التركيز | 3

CITI PRIVATE BANK النظرة المستقبلية منتصف العام 2019
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الرئيس العالمي ألسواق رأس المال إيان آرمتج 
Citi الرئيس المشارك إلدارة االستثمارات في روب جازمنسكي 

في الدورة المتأخرة من االقتصاد اليوم، نحن نبحث عن فرص 
من أجل تعزيز خصائص محفظتك بناء على المخاطر والعوائد.

بناء محفظة رئيسية متنوعة عالمًيا ومن ثم الحفاظ عليها 
مستثمرة بالكامل للمدى الطويل. هذه النصيحة البسيطة والمهمة 
في آن واحد كانت وال تزال محل تقدير منذ عقود. وبقول هذا، 

يمكن تعزيز استراتيجيات الشراء واالحتفاظ بحصافة. ينبغي 
لجودة المحفظة أن تزيد مع حاالت عدم اليقين وتقدم دورات 

السوق. ومثلما أن المرء يمتلك تأميًنا على أحداث غير متوقعة، 
فثمة فرص لتغيير ديناميكيات المحافظ على أساس العائد مقابل 
الخطر. وقد يختلف المزيج المناسب من االستراتيجيات حسب 
المرحلة من الدورة. وبالنظر لوجودنا اليوم في مرحلة متأخرة 
من الدورة االقتصادية، فإليكم ثالث استراتيجيات نعتقد أنها قد 
تساعدك في الحد من الخسائر في المحافظ الرئيسية وليس من 

عوائدها.

ابحث عن السوق الصاعد، تحوط من الخطر الهابط

 نظل مستثمرين بالكامل في األسهم العالمية - انظر التحرك على 
أعتاب الخطر. ومع أننا نعتقد أن الصعود قد يستمر طوال 

2019 وحتى 2020 في حال احتواء المخاطر التجارية، 
إال أننا نتقبل فكرة أن الهبوط المقبل قد يصل أبكر مما توقعنا. 
بالنسبة للمستثمرين القلقين من خطر حالة بيع جماعية أخرى 

لألسهم مثل التي رأيناها في الربع األخير من 2019 - أو 
أسوأ - فإننا نقترح استراتيجيات سوق رأس المال التي توفر 

االنكشاف على السوق الصاعد مع الحماية من السوق الهابط في 
الوقت نفسه.

فرص ذكية لمحفظتك

فلنقل إنك تشاركنا نظرتنا بأن السوق الصاعد لعشر سنوات 
لمؤشر إس آند بي 500 من المرجح أن يتوسع دخواًل إلى 
عام 2020. لكنك تعتقد كذلك أن التقييمات العالية - انظر 

الشكل 1 في الصفحة التالية - تجعل أسهمك على مؤشر إس آند 
بي 500 عرضة للصدمات. وعليه فيمكنك الدفع للدخول في 
استراتيجية تحوط توفر لك عائًدا في حال هبوط المؤشر دون 

مستوى معين في خالل ستة شهور.

فإن أثبتت مخاوفك صحتها وهبط المؤشر من المستوى الحالي، 
فإن العائد الذي ستتلقاه عند االستحقاق من االستراتيجية يساعدك 
في تعديل الهبوط في قيم أسهمك. لكن إن ارتفع السوق مع نهاية 
دورة االستراتيجية، فستكون أسهمك قد زادت قيمتها، وتتنازل 

عن الكلفة التي دفعتها للدخول في االستراتيجية.
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بل ويمكنك تعديل الشروط في استراتيجية التحوط هذه بعد 
دخولك فيها. فلنقل إن مؤشر إس آند بي 500 قد ارتفع بنسبة 

%10 بعد مرور ثالثة أشهر على استراتيجيتك المكونة 
من ستة أشهر. وتكون متحمًسا للبقاء منكشًفا على مزيد من 
المكاسب المحتملة لكنك تحمي المكاسب التي أحرزتها للتو 
برفع المستوى المحدد للتحوط. ومقابل مبلغ إضافي بسيط 

نسبًيا عند الخروج، يمكنك اإلبقاء على حق تغيير الشروط في 
استراتيجية التحوط وذلك برفع المستوى الذي على مؤشر إس 

آند بي 500 الهبوط دونه لكي تحصل على عوائد. 

هذه االستراتيجية ليست منطقية في الوضع الحالي وحسب، بل 
يمكنك الدخول فيها بسعر بخس نسبًيا اليوم. لكن قد يتغير ذلك 
إذا ما بدأت األسواق بالتراجع. إذا، فالتحوط من خطر هبوط 

مستقبلي يكون أنجع في األوقات الهادئة.

مالحظة: الخيارات تتضمن الخطر وليست مناسبة لجميع 
المستثمرين. فإن لم تكن محفظتك متحاذية كفاية مع مؤشر 

إس آند بي 500 فسوف تخاطر بخصوص الترابط. وسيكون 
للرسوم والنفقات أثرها على االستراتيجية وينبغي أخذ ذلك 

في الحسبان. الرجاء الرجوع إلى الصفحة 44 للرابط لوثيقة 
اإلفصاح عن خطر الخيارات لمعرفة المزيد عن المخاطر.

االنكشاف الدفاعي على األسواق المرتبطة بالنطاقات

بداًل من الدخول مع توجه السوق للصعود أو الدخول في 
سوق هابط، قد تظل األسهم ضمن نطاق واسع لبعض الوقت. 

فاستراتيجيات أسواق رأس المال موجودة للبحث عن عوائد من 
السوق سواء بالتحرك بهدوء صعوًدا وهبوًطا مع الحماية من 

الهبوط الكبير. 

وهناك استراتيجية ستكسب في القيمة إذا ما ارتفع مؤشر األسهم 
المختار أو تم ملؤه إلى مستويات معينة على مدى العامين 

المقبلين. فمثاًل إذا ما ارتفعت األسهم في األسواق المتقدمة بنسبة 
%12 أو هبطت بنسبة %18، فستدفع لك االستراتيجية عائًدا 

إيجابًيا بنفس القدر عند االستحقاق. بعبارة أخرى، يمكن الربح من 
الصعود أو الهبوط البسيط في األسهم خالل أفق عامين.

ثمة مناهج بديلة عديدة لتطبيق هذه االستراتيجية. وقد ينطبق عدد 
من المخاطر حسب نهج التطبيق المحدد.

السهم  مكاسب  الحالي/معدل  السعر  التالي:  النحو  على  معّرفة  وهي  المكاسب،  على  للسعر  دورًيا  المعدلة  النسبة  يعني   CAPE االختصار* 
لـ10 سنوات. جميع المؤشرات من إس آند بي 500. المؤشرات ال تخضع لإلدارة. وال يمكن للمستثمر االستثمار بصورة مباشرة في مؤشر 

بعينه. وإنما تم بيان هذه المؤشرات ألغراض التوضيح ال أكثر. األداء السابق ليس ضمانة للعوائد المستقبلية. فقد تختلف النتائج الحقيقية.

CAPE 500 S&P .1 الشكل

CITI PRIVATE BANK النظرة المستقبلية منتصف العام 2019
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االنكشاف المتنوع على النمو القطاعي

نحن نعتقد أن محفظتك الرئيسية ينبغي لها االنكشاف على جوانب 
استثمار متعددة السنوات نحددها نحن كل عام. وتركز مواضيع 
االستثمار لدينا على القوى طويل األجل التي نعتقد أنها ستحول 

المجتمع، االقتصاد والصناعات واألعمال. وتشمل هذه القوى زيادة 
أعمار البشر، والتغيرات البيئية، واالضطراب الرقمي، والتحوالت في 

القوى االقتصادية العالمية - انظر مراجعة أفكارنا والتأكيد عليها في 
التحرك على أعتاب الخطر. نعتقد بأن هذه القوى من المرجح أن تستمر 

طوال الدورات االقتصادية ودورات السوق، بحيث ستزود محفظتك 
بمصدر النمو القطاعي المحتمل.

يمكن تطبيق مواضيعنا بعدة طرق، مثل شراء أسهم فردية وسالل 
مشتركة النوع - انظر تسخير قوة توصيات األسهم الموضوعية 
العالمية. لكننا نعتقد أن االستراتيجيات المتنوعة عالمًيا والمدارة 

بصورة فاعلة والتي تستهدف األسهم عبر عدد من مواضيعنا تقدم 
انكشاًفا فاعاًل على ظروف الدورة المتأخرة الحالية لالقتصاد وما 

بعدها. 

وقد يسهم االختيار الدقيق لألسهم في عوائد أعلى معدلة على المخاطر 
عبر دورة اقتصادية كاملة. وقد يجد بعض المدراء النشطين القدرة 
على التخفيف من المخاطر خالل الظروف الصعبة، ربما بتحسين 
جودة المقتنيات في االستراتيجية. ومن شأن التنويع في المواضيع، 

والقطاعات، والمناطق الجغرافية أن يساعد في التخفيف من المخاطر 
اإلجمالية. لكن هذا التنويع لن يقضي على المخاطر من أسواق األسهم 

الهابطة، والشركات الفردية التي تعاني من ضغوط مالية، وضعف 
العمالت األجنبية. 

تخصيص االستراتيجيات حسب محفظتك

يعتقد بنك Citi Private Bank أن االستراتيجيات التي تمت 
مناقشتها هنا قد توفر انكشاًفا ذكًيا على األصول الخطرة في ظروف 
الدورة المتأخرة الحالية وما بعدها. لكن يمكنك استخدامها بذكاء أكبر 

حتى، وذلك بتخصيصها حسب محفظتك الرئيسية. فمثاًل يمكنك تعديل 
الشروط في استراتيجية أسواق رأس مال معينة لتعكس احتياجاتك 

الخاصة، بما في ذلك األسواق المعنية، ومدة االستراتيجية، ودرجة 
مشاركتك في الصعود والحماية. وعلى النحو ذاته، قد يكون من الممكن 

صنع استراتيجيات فاعلة متعددة المواضيع تعكس المجاالت 
المهمة بالنسبة لك، مثل المخاوف بشأن الدخل أو المخاوف اإلثنية. 

فإن أردت دراسة الفرص من أجل انكشاف ذكي على محفظتك، 
فسيكون مستشار االستثمار المعين لك جاهًزا للمساعدة. 

بن غاريتي ساهم في هذه المقالة.

تسخير قوة توصيات األسهم 
الموضوعية العالمية

ما هي بعض القوى الرئيسية التي قد تحدد ثروتك على مّر 
السنوات والعقود المقبلة؟ للمساعدة في اإلجابة عن هذا السؤال، يقوم 
بنك Citi Private Bank في كل عام بطرح مجموعة من األفكار 

واآلراء االستثمارية، والتي تظهر في مطبوعة “النظرة العامة” خاصتنا. 
وتمثل هذه المواضيع فكرنا األحدث بشأن بعض محركات التغيرات 

المهمة طويلة األمد في عالمنا اليوم.
فعلى سبيل المثال، ركزنا في 2019 على التحول في القوة 

االقتصادية نحو آسيا، وعلى ازدياد أعمار البشر، وكيف تحول التقنيات 
الرقمية من أعمالنا. أما في مطبوعة أحدث، تحت مسمى توصيات 
األسهم الموضوعية العالمية، فقد استهدفنا تحديد المواضيع الفرعية 

والفرص الفردية التي تعرض االنكشاف على مواضيعنا. 
 Citi Private في هذه المطبوعة، تفحص استراتيجيو بنك

Bank األسهم الفردية التي تعرض االنكشاف على كل موضوع من 
مواضيعنا، مستفيدين من أفكار محللي أسهم مؤسسين حائزين على 
جوائز يعملون لدى قسم البحوث في البنك إلى جانب تفحص كمي 
صارم. وإلى جانب االنكشاف الكبير على مواضيعنا، كان لجميع 

الشركات التي ظهرت في فحصنا رؤوس أموال تزيد على المليار 
دوالر في السوق، وكان قسم البحوث في البنك قد أصدر لها تصنيفات 

“شراء”. 
 Citi وبالجمع ما بين المواضيع المفضلة لدى استراتيجيي

Private Bank وتغطية قسم البحوث في البنك ألكثر من 3,500 
سهم، يمكنك الحصول على إمكانية وصول فريدة إلى أفكار قابلة 

للتطبيق في مواضيع األسهم من خالل مجموعة متنوعة من الهياكل 
االستثمارية.

للحصول على توصيات األسهم الموضوعية العالمية ومناقشة 
إمكانات تطبيقها، الرجاء التحدث إلى مستشار االستثمار المعين لك.

فيتسا ناينهاوس ساهم في هذه المقالة.
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مسرد المصطلحات

تعريفات فئات األصول

النقد يتمثل بمؤشر السندات الحكومية األمريكية لمدة 3 شهور، بحيث يتم قياس الدين االسمي 
المقوم بالدوالر األمريكي والفاعل لمدة 3 شهور وبمعدل فائدة ثابت والصادر عن الخزينة 

األمريكية. 

 GSCI Precious Metals مؤشر   - مركبة  مؤشرات  على  تحتوي  أصول  فئة  السلع 
 GSCI ومؤشر  للطاقة،   GSCI Energy Index ومؤشر  النفيسة،  للمعادن   Index
 GSCI Agricultural ومؤشر  الصناعية،  للمعادن   Industrial Metals Index
Index الزراعي - وهو يقيس أداء االستثمار في أسواق مختلفة، وهي المعادن النفيسة )مثل 
الذهب والفضة(، والطاقة )مثل النفط والفحم(، والمعادن الصناعية )مثل النحاس وخام الحديد(، 
 Reuters/Jeffries CRB والسلع الزراعية )مثل الصويا والقهوة( على التوالي. مؤشر
 TR/CC CRB Excess Return ومؤشر الفورية،  لألسعار   Spot Price Index
Index للعوائد السريعة، وأسعار المتوسط الرياضي لعقود السلع اآلجلة مع إعادة الموازنة 

الشهرية، وهي تستخدم للبيانات التاريخية التكميلية.

تهتم  والتي   MSCI مؤشرات  من  مركب  مؤشر  وهو  العالمية  المتقدمة  األسواق  أسهم 
باستعراض الشركات الصغيرة إلى المتوسطة عبر 23 سوًقا في الدول المتقدمة، حسب وزنها 
وفق رأسمالها في السوق في هذه البلدان. ويغطي المؤشر المركب قرابة %95 من رؤوس 

أموال السوق الحر المعدل في كل بلد.

مؤشرات  من  مؤلف  وهو  العالمية  المتقدمة  لألسواق  االستثمارية  للدرجة  الثابت  الدخل 
مختلفة.  محلية  عمالت  سوق  عشرين  من  االستثمارية  الدرجة  بديون  تهتم  والتي  باركليز 
والسندات  الحكومية  والسندات  السعر  ثابتة  الخزينة  سندات  على  المركب  المؤشر  ويشتمل 
في  المصدرين  من  المالية  األوراق  وسندات  للشركات  االستثمارية  الدرجة  حسب  المقومة 
واليابان  وبريطانيا  المتحدة  للواليات  المحلية  السوق  مؤشرات  وُتستخدم  المتقدمة.  األسواق 

للبيانات التاريخية التكميلية.

باستعراض  تهتم  التي   MSCI مؤشرات  من  مؤلف  وهو  العالمية  الناشئة  األسواق  أسهم 
قرابة  المركب  المؤشر  ويغطي  فردية.  ناشئة  سوق  عبر 24  والمتوسطة  الكبيرة  الشركات 

%85 من رؤوس أموال السوق الحر المعدل في كل بلد. 

تقيس  التي  باركليز  مؤشرات  من  مؤلف  وهو  العالمية  الناشئة  األسواق  في  الثابت  الدخل 
أداء ديون الحكومات في األسواق الناشئة المقومة بالعمالت المحلية ثابتة السعر في 19 سوًقا 
مختلًفا عبر أمريكا الالتينية وأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا وآسيا. سندات الحكومة الصينية 
من  المحلية  بالعملة  الدين  من  المؤلف   Markit iBoxx ABF ومؤشر   ،iBoxx ABF

الصين، وُيستخدم للبيانات التاريخية التكميلية.

صناديق التحوط وتتألف من مدراء استثمار يستخدمون أساليب استثمار مختلفة حسب سمات 
الفئات الفرعية المختلفة - مراكز األسهم الطويلة/القصيرة HFRI: مراكز طويلة وقصيرة في 
األسهم الرئيسية واألوراق المالية المشتقة عن األسهم؛ ائتمان HFRI: مراكز األوراق المالية 
للدخل الثابت المسجلة؛ مؤشر HFRI المدفوع باألحداث: مراكز في شركات منخرطة حالًيا 
أو مستقبلًيا في صفقات متنوعة للشركات؛ مؤشر القيمة النسبية HFRI: مراكز معتمدة على 
التباين في التقييمات ما بين األوراق المالية المتعددة؛ االستراتيجية المتعددة HFRI: مراكز 
معتمدة على تحقيق انتشار ما بين األدوات المالية للعوائد ذات الصلة؛ مؤشر HFRI لالقتصاد 
الكلي: مراكز معتمدة على التحركات في المتغيرات االقتصادية الكامنة وأثرها على األسواق 
المحددة  للبرامج  المركب  األداء   :Barclays Trader CTA Index مؤشر  المختلفة؛ 

)مستشارو التجارة في السلع( مع تاريخ أداء ألكثر من أربع سنوات.

أسهم الشركات الخاصة وتتسم بتأثرها بسمات أسهم الشركات الصغيرة في األسواق المتقدمة، 
ويتم تعديلها إلزالة السيولة، والتركيز في القطاع، والرافعة المالية األكبر.

 REIT( العقار ويضم مؤشًرا يحتوي على جميع صناديق االستثمار في أسهم الشركات العقارية
 Timber REITs أو ريت( )الريت األمريكي وشركات العقار العامة( غير المخصصة مثل
 NAREIT ومؤشر   ،NAREIT US REIT Index مؤشر  التحتية:  البنى   REITs أو 
 NAREIT ومؤشر ،NAREIT UK REIT Index ومؤشر ،Canada REIT Index
 ،NAREIT Euro-Zone REIT Index ومؤشر   ،Switzerland REIT Index
 NAREIT Hong Kong ومؤشر   ،NAREIT Japan REIT Index ومؤشر 
 NAREIT ومؤشر ،NAREIT Singapore REIT Index ومؤشر ،REIT Index

.Australia REIT Index

تعريفات المؤشرات

مؤشر Bloomberg Barclays Global Aggregate Index هو قياس قيادي 
منصة  وتشمل  محلية.  عمالت  سوق  وعشرين  أربع  من  االستثمارية  الدرجة  حسب  للديون 
بالسعر  المالية  واألوراق  والشركات  والحكومات،  الخزينة،  سندات  هذه  المتعددة  العمالت 

الثابت من مصدري كال السوقين الناشئ والمتقدم.

مؤشر Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index هو منصة 
ذات  األمريكي  بالدوالر  المقومة  السندات  سوق  في  االستثمارية،  الدرجة  تقيس  أشمل  قيادية 
واألوراق  الخزينة،  سندات  على  المؤشر  هذا  ويشتمل  للضريبة.  والخاضعة  الثابت  السعر 
المالية للحكومات والشركات، واألوراق المالية المدعمة بالرهون العقارية )MBS( )تعديل 
أسعار الرهون العقارية الهجينة وذات السعر الثابت من الوكالة(، واألوراق المالية المدعمة 
)من   )CMBS( التجارية  العقارية  بالرهون  المدعمة  المالية  واألوراق   )ABS( باألصول 

الوكالة أو من غيرها(. 

على  ويشتمل   Citi Emerging Market Sovereign Bond Index مؤشر 
سندات Brady والديون السيادية للدول في األسواق الناشئة المقومة بالدوالر والصادرة في 
أفريقيا،  في  ديون  من  ويتألف  القروض.  باستثناء  واليورودوالر،  اليانكي  العالمية  األسواق 
وآسيا، وأوروبا، وأمريكا الالتينية. ونحن نصنف السوق الناشئ على أنه سيادي مع أقصى 
تصنيف ائتماني للديون األجنبية عند BBB+/Baa1 من قبل وكاالت إس آند بي أو موديز، 

مع استثناء اإلصدارات المعطوبة.

مؤشر Euro Stoxx 600 ويمثل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في 17 بلًدا 
في أوروبا منها: النمسا، وبلجيكا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، وألمانيا، وأيرلندا، 
وسويسرا،  والسويد،  وإسبانيا،  والبرتغال،  والنرويج،  وهولندا،  ولكسمبورغ،  وإيطاليا، 

والمملكة المتحدة.

البلدان  في  أسهم  سوق   48 ويمثل   MSCI All Country World Index مؤشر 
المتقدمة والناشئة. ويتم وزن عناصر المؤشر حسب رؤوس األموال في السوق.

يهتم مؤشر MSCI AC Asia Index بالشركات الكبيرة والمتوسطة عبر أسواق الدول 
المتقدمة والدول الناشئة في آسيا. وبوجود 967 شركة ضمنه، يغطي المؤشر المركب قرابة 

%85 من رؤوس أموال السوق الحر المعدل في كل بلد.

والمتوسطة  الكبيرة  بالشركات   MSCI Emerging Markets Index مؤشر  يهتم 
في 24 سوًقا في الدول الناشئة. وبوجود 845 شركة ضمنه، يغطي المؤشر المركب قرابة 

%85 من رؤوس أموال السوق الحر المعدل في كل بلد.

يمثل مؤشر MSCI World Index أداء أكثر من 1,600 من أسهم الشركات الكبرى 
والمتوسطة في 23 سوًقا في الدول المتقدمة. ويغطي المؤشر قرابة %85 من رؤوس أموال 

السوق الحر المعدل في كل بلد.

يتم تمثيل األسهم األوروبية بمؤشر MSCI Europe index، الذي يهتم بالشركات الكبيرة 
والمتوسطة في 15 سوًقا في الدول المتقدمة في أوروبا. وهو يغطي قرابة %85 من رؤوس 

أموال السوق الحر المعدل في أسهم األسواق األوروبية المتقدمة.
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مؤشر S&P 500 Index هو عبارة عن مؤشر موزون لرؤوس األموال التي تشمل عينة 
 S&P من 500 شركة قيادية في الصناعات القيادية من االقتصاد األمريكي. ومع أن مؤشر
األسهم  من  يغطي 80%  أنه  إال  السوق،  في  الكبرى  الشركات  شريحة  على  يركز   500

األمريكية، وهو وكيل مثالي إلجمالي السوق.

أمريكية  صحيفة  من 2,000  أكثر  من  مصطلحات  باستخدام  مشتقة  اليقين  عدم  مؤشرات 
“عدم  السياسية.  األحداث  أنواع  مختلف  في  اليقين  عدم  على  تشدد  التي  اللغة  بمسح  وذلك 
المالية،  والسياسة  النقدية،  السياسة  التالية:  المنفصلة  للمؤشرات  بسيط  متوسط  هو  التداول” 
والضرائب، واإلنفاق الحكومي، والرعاية الصحية، واألمن القومي، واالستحقاقات، والنظام، 

والنظام المالي، والدين، وقضايا العمالت.

مصطلحات أخرى

الترابط هو قياس إحصائي لكيفية تحرك أصلين أو فئتّي أصول اثنتين تجاه بعضهما بعًضا. 
ويقاس الترابط على مقياس من 1 إلى 1-. فالترابط 1 يعني وجود ترابط إيجابي مثالي، مما 
يعني أن األصلين أو فئتّي األصول االثنتين يتحركان بنفس االتجاه طوال الوقت. والترابط 1- 
يعني وجود ترابط سلبي مثالي، بحيث إن أصلين أو فئتّي أصول اثنتين يتحركان في االتجاه 
المعاكس لبعضهما طوال الوقت. الترابط 0 يعني عدم وجود ترابط، كأن ال تكون هناك عالقة 

ما بين تحركات االثنين بمرور الوقت.

من  وحدة  لكل  فائض  كعائد  عنه  وُيعّبر  الخطر،  على  المعدل  للعائد  قياس  هي  شارب  نسبة 
االنحراف، ويشار إليه عادة بالخطر.
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اإلفصاحات 
في العديد من الحاالت حيثما يخضع توزيع هذه النشرات )“النشرات”( لقواعد هيئة تداول لعقود السلع اآلجلة األمريكية )"CFTC"(، تشكل هذه النشرة دعوة للنظر 

في الدخول في صفقة في مشتقات بموجب نظامّي CFTC §§ 1.71 و23.605، حيثما ينطبق، لكنه ليس عرًضا ملزًما لشراء/بيع أي أدوات مالية.
يحّضر هذه النشرة بنك Citi Private Bank )“البنك”(، وهو إحدى شركات مجموعة Citigroup Inc. )“المجموعة”(، بحيث يوفر لعمالئه إمكانية وصول إلى نطاق 
واسع من المنتجات والخدمات المتوفرة عبر المجموعة وبنكها والشركات التابعة غير البنكية عبر العالم )ُيشار إليها مًعا باسم “Citi"(. ال يتم توفير جميع المنتجات 

والخدمات من قبل جميع الشركات التابعة، أو في جميع المواقع. 
وال يعتبر موظفو البنك محللي بحوث، والمعلومات المنشورة في هذه النشرة ال ُيقصد منها أن تكون بمثابة “بحث”، حيث هذا المصطلح له تعريفه في األنظمة المطبقة. 
وال ُيقصد بأية إشارة إلى تقرير بحثي أو توصية بحثية على أنها تمثل التقرير الكامل وال يعتبر التقرير أو التوصية بذاتها توصية أو تقريًرا بحثًيا، ما لم يشر إلى 

خالف ذلك. 
هذه النشرة مقدمة ألغراض المعلومات والنقاشات فقط، وبطلب من متلقيها. وينبغي للمتلقي إخطار البنك فوًرا في أي وقت يرغب فيه في وقف تزويده بهذه 
المعلومات. وما لم يشر إلى خالف ذلك، فإنه )1( ال يشكل عرًضا أو توصية لشراء أو بيع أية أوراق مالية أو أدوات مالية أو غيرها من المنتجات أو الخدمات، أو 
الجتذاب أية تمويل أو إيداعات، و)2( ال يشكل طلًبا إن لم يكن خاضًعا لقواعد CFTC )لكن انظر النقاش أعاله بخصوص خضوع النشرة لقواعد CFTC( و)3( ال 

ُيقصد به أن يكون بمثابة معلومات رسمية بخصوص أية صفقة.
 ال تأخذ هذه النشرة في االعتبار أهداف االستثمار أو المخاطر أو الموقف المالي ألي شخص بعينه. وعليه، فإن االستثمارات الواردة في هذه الوثيقة قد ال تكون مناسبة 
لجميع المستثمرين، ما لم ُيذكر خالف ذلك. وال يتصرف Citi بصفة مستشار استثمار أو غيره وال وكيل أو وصي. وال ُيقصد بالمعلومات الواردة هنا أن تكون نقاًشا 
مستفيًضا لالستراتيجيات أو المفاهيم المذكورة هنا أو نصيحة ضريبية أو قانونية. ينبغي لمتلقي هذه النشرة الحصول على النصح وفق ظروفه الخاصة من مستشاريه 
الضريبيين، والماليين، والقانونيين وغيرهم بشأن المخاطر والمزايا ألية صفقة قبل اتخاذ قرار استثماري، وأال يتخذ هذه القرارات إال على أساس أهدافه، وتجربته، 

ومخاطره، وموارده. 
تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة إلى معلومات متوفرة للعامة، وعلى الرغم من حصولنا عليها من مصادر نعتقد في Citi أنها موثوقة، إال أن صحتها واكتمالها 
غير مضمونْين، وقد تكون هذه المعلومات غير مكتملة أو مختصرة. وأية افتراضات أو معلومات واردة في هذه النشرة تشكل حكًما فقط كما في تاريخ هذه الوثيقة أو 
أية تواريخ محددة وتخضع للتغيير من دون إشعار. وفيما يخص إمكانية احتواء هذه النشرة على معلومات تاريخية وطالئعية، فإن األداء السابق ال يعتبر ال ضمانة 
وال مؤشًرا على نتائج مستقبلية، فالنتائج المستقبلية قد ال تستوفي التوقعات بسبب مجموعة متنوعة من العوامل االقتصادية والسوقية وغيرها من العوامل. كما أن أية 
توقعات بحصول مخاطر أو عوائد محتملة إنما هي ألغراض الشرح وال ينبغي أخذها على أنها تحديد للحد األقصى الممكن من الخسائر أو األرباح. أية أسعار أو 
قيم أو تقديرات واردة في هذه النشرة )غير المحددة بأنها تاريخية( إنما هي داللية فقط، وقد تتغير من دون إشعار وال تمثل عروض أسعار أو أحجام لشركات، كما 
ال تعكس القيمة التي قد تحددها Citi لورقة مالية ما في سجلها. وال تشير المعلومات المستقبلية إلى مستوى معين تكون Citi على استعداد للتداول عنده وال يمكن أن 
تبرر جميع الفرضيات والظروف المستقبلية ذات الصلة. وقد تتغير الظروف الفعلية بصورة كبيرة من التقديرات التي قد يكون لها أثر سلبي على قيمة أداة مالية ما. 
إن وجهات النظر، واآلراء والتقديرات الواردة هنا قد تختلف عن اآلراء المعّبر عنها من قبل شركات أو شركات تابعة أخرى لـ Citi، وال ُيقصد منها أن تكون توقًعا 
 Citi ألحداث مستقبلية، وال ضمانة لنتائج مستقبلية وال نصيحة استثمارية، وهي تخضع للتغيير من دون إشعار بحسب السوق والظروف األخرى. وال شيء ُيلزم
بتحديث هذه الوثيقة وال تتحمل أية مسؤولية عن أية خسارة )سواء بصورة مباشرة، غير مباشرة أو تابعة( قد تنشأ من أي استخدام للمعلومات الواردة في هذه النشرة 

أو مشتقة عنها. 
تحمل االستثمارات في األدوات المالية أو غيرها من المنتجات المالية خطورة كبيرة، بما في ذلك إمكانية خسارة المبلغ األصلي المستثمر. وتخضع األدوات المالية 
أو غيرها من المنتجات المقومة بعملة أجنبية لتذبذبات أسعار الصرف، والتي قد يكون لها أثر معاكس على سعر أو قيمة استثمار ما في هذه المنتجات. وال تشير هذه 

النشرة إلى أي تحديد لجميع المخاطر أو االعتبارات المادية التي قد تصاحب الدخول في أية صفقة. 
ويمكن للمنتجات المهيكلة أن تكون مجففة للسيولة بصورة كبيرة وال تناسب جميع المستثمرين. ويمكن العثور على مزيد من المعلومات في وثائق اإلفصاح لدى 
المصدر لكل منتج مهيكل وارد هنا. واالستثمار في المنتجات المهيكلة فقط موجه فقط للمستثمرين المتمرسين والخبراء الذين يكونون على استعداد وقدرة لتحمل 

المخاطر االقتصادية المرتفعة لمثل هذا االستثمار. وينبغي للمستثمرين مراجعة المخاطر المحتملة والتفكير ملًيا فيها قبل االستثمار. 
صفقات المشتقات المالية لألسهم التي تتم دون إشراف تتضمن الخطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. والمنتجات االستثمارية غير مؤمنة، وال يتحمل البنك أو 
الحكومة الضمان وقد تفقد قيمتها. وقبل الدخول في أي من هذه الصفقات، ينبغي لك: )1( التأكد من حصولك وتفكيرك في المعلومات ذات الصلة من مصادر مستقلة 
موثوقة بخصوص بالظروف المالية واالقتصادية والسياسية لألسواق ذات الصلة؛ )2( تحديد امتالكك للمعرفة والخبرة والممارسة الالزمة في المسائل المالية والعملية 
واالستثمارية لكي تكون قادًرا على تقييم المخاطر الكامنة، وأنك قادر مالًيا على تحمل هذه المخاطر؛ و)3( تحديد أن صفقات أسواق رأس المال مناسبة ومالئمة 

ألهدافك المالية والضريبية والعملية واالستثمارية، بعد النظر في النقاط سالفة الذكر. 
قد تذكر هذه المادة خيارات منظمة من قبل هيئة األوراق المالية والصرف األمريكية. وقبل شراء أو بيع الخيارات ينبغي لك الحصول على النسخة الحالية من كتيب 
 Citigroup Global Markets شركات مقاصة الخيارات، وسمات ومخاطر الخيارات الموحدة ومراجعتها. يمكن الحصول على نسخة من الكتيب بطلبه من شركة
http://www.theocc.com/components/ ،390أو بالنقر على الروابط التالية، Greenwich Street 3rd Floor, New York, NY 10013 على العنوان ،.Inc
https://www.theocc.و http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdfو docs/riskstoc.pdf

com/components/docs/about/publications/october_2018_supplement.pdf.
إذا قمت بشراء خيارات، فإن الحد األقصى للخسارة هو فرق السعر. وإذا قمت ببيع خيارات بسعر بيع وتاريخ محدد، فإن الخطر يكمن في القيمة االسمية دون قيمة 
الدخول. وإذا قمت ببيع خيارات بسعر شراء وتاريخ محدد، فإن الخطر غير محدود. وسيعتمد الربح الفعلي أو الخسارة الفعلية من أية تداول على السعر الذي تم تنفيذ 
التداوالت فيه. واألسعار المستخدمة هنا أسعار تاريخية وقد ال تكون متاحة عندما تطلب الدخول. والعمولة وتكاليف الصفقة األخرى غير مأخوذة في االعتبار في هذه 
األمثلة. وقد ال تكون تداوالت الخيارات بصفة عامة وهذه التداوالت بصفة خاصة مالئمة لكل مستثمر. ومصدر جميع الرسوم التوضيحية والجداول في هذا التقرير 
هو Citi، ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك. وبسبب أهمية الظروف الضريبية لجميع صفقات الخيارات، فإنه ينبغي للمستثمر الذي يفكر في تداول الخيارات استشارة 

مستشاره الضريبي بخصوص كيفية تأثر وضعه الضريبي بنتيجة صفقات الخيارات موضع التفكير. 

http://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf
https://www.theocc.com/components/docs/about/publications/october_2018_supplement.pdf
http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf
http://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf
https://www.theocc.com/components/docs/about/publications/october_2018_supplement.pdf
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ليس أٌي من األدوات المالية أو غيرها من المنتجات المذكورة في هذه النشرة )ما لم يعّبر بخالف ذلك صراحة( )1( مؤمنة من قبل شركة تأمين الودائع الفيدرالية أو 
غيرها من الجهات الحكومية، أو )2( ودائع أو التزامات أخرى لـ Citi أو أي مؤسسة إيداع مؤمنة أخرى، وغير مضمونة من قبلها. 

عادة ما تتصرف Citi بصفة مصدر أدوات مالي وغيرها من المنتجات، ويتصرف بصفة صانع سوق ويتداول بصفة أصيلة في العديد من األدوات المالية المختلفة 
وغيرها من المنتجات، ويمكن توقع أن تؤدي Citi أو تسعى ألداء صيرفة استثمارية وغيرها من الخدمات لصالح مصدر تلك األدوات المالية أو غيرها من المنتجات. 
وقد يكون مؤلف هذه النشرة قد ناقش المعلومات الواردة فيها مع غيره من داخل Citi أو خارجها، وقد يكون المؤلف و/أو موظف Citi آخر قد تصرف سلًفا بخصوص 
هذه المعلومات )بما فيها التداول لحسابات مملوكة لـ Citi أو توصيل المعلومات الواردة هنا إلى زبائن آخرين لـ Citi(. وقد تكون Citi، وموظفو Citi )بمن فيهم من 
ربما تشاور معهم المؤلف أثناء تحضير هذه النشرة(، وغيرهم من عمالء Citi ممن قد يكونون حائزين لألدوات المالية أو غيرها من المنتجات طويلة أو قصيرة األجل 

المشار إليها في هذه النشرة، حازوا هذه المراكز بأسعار وظروف سوق لم تعد متوفرة، وقد تكون لديهم اهتمامات مختلفة عن اهتماماتك أو معاكسة لها.
اإلفصاح 230 في نشرة هيئة الضريبة األمريكية: ال تعمل Citi وال موظفوها في مجال تقديم نصيحة ضريبية أو قانونية ألي دافع ضريبة من خارج Citi وهم ال 
يقدمونها. أية عبارة في هذه النشرة فيما يخص المسائل الضريبية ال ُيقصد بها أو هي غير مكتوبة لُتستخَدم، وال يمكن استخدامها أو االعتماد عليها، من قبل أي دافع 

ضريبة لغرض تجنب الجزاءات الضريبية. وينبغي ألي دافع ضرائب طلب النصح وفًقا للظروف الخاصة بدافع الضريبة من مستشار ضريبي مستقل. 
ال يمكن ل ـ Citi وال ألي من الشركات التابعة لها تحمل المسؤولية عن معاملة الضريبة ألي منتج استثماري، سواء أكان االستثمار قد تم شراؤه أو لم يتم من قبل 
صندوق ائتماني أو شركة تديرها شركة تابعة لـCiti. تفترض Citi أنه، قبل إجراء أي التزام باالستثمار، أن المستثمر )وحيثما انطبق، فمالكه المستفيدون( قد تلقوا 
النصح الضريبي أو القانوني أو خالفه أًيا كان ما يراه المستثمر ضرورًيا وأنه قد رتب احتساب أية ضريبة مستحقة بصورة قانونية على الدخل أو األرباح الناشئة 

 .Citi من أي منتج استثماري تقدمه
إن هذه النشرة هي لالستخدام الحصري والوحيد للمتلقين المقصودين، وقد تحتوي على معلومات ملك لـ Citi وال يجوز استنساخها أو تعميمها بالكامل أو جزئًيا من 
دون موافقة مسبقة من Citi. وقد تكون طريقة التعميم والتوزيع مقيدة وفق القانون أو النظام في بلدان بعينها. ويجب على األشخاص الذين يحوزون على هذه الوثيقة 
اإلفصاح عن أنفسهم، واحترام هذه القيود. وال تتحمل Citi أية مسؤولية كانت عن إجراءات أي طرف آخر في هذه الصدد. وأي استخدام أو نسخ أو إفصاح غير مخول 

لهذه الوثيقة محظور وفق القانون وقد تنتج عنه مالحقة قضائية. 
يجوز للشركات األخرى ضمن مجموعة Citigroup Inc. والشركات التابعة للمجموعة تقديم النصح، وعمل التوصيات، واتخاذ إجراءات تصب في مصلحة عمالئها، 
أو لحساباتهم الخاصة، والتي قد تكون مختلفة عن اآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وتعتبر جميع التعبيرات عن اآلراء حالية كما في تاريخ هذه الوثيقة وهي تخضع 

للتغيير من دون إشعار. ومجموعة Citigroup Inc. غير ملزمة بتقديم تحديثات أو تغييرات على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. 
ال ُيقصد بالتعبيرات عن اآلراء أن تكون بمثابة توقعات ألحداث مستقبلية أو ضمانة لنتائج مستقبلية. واألداء السابق ليس ضمانة للنتائج المستقبلية. فقد تختلف النتائج 

الحقيقية. 
على الرغم من أن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة قد تم الحصول عليها من مصادر ُيعتقد بأنها موثوقة، إال أن مجموعة Citigroup Inc. والشركات التابعة لها ال 
تضمن دقتها أو اكتمالها وال تتحمل أية مسؤولية عن أية خسائر مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن استخدامها. الرجاء مالحظة أن الطرف اآلخر )األطراف األخرى( 
التي تشير الجداول في جميع جوانب هذه النشرة أنه )أنهم( المصدر، قد ُيقصد به البيانات األولية من هذه األطراف. وال يجوز نسخ أو تصوير أو طباعة أي جزء 
من هذه الوثيقة بأي شكل أو بأية وسيلة كانت، وال توزيعها على أي شخص من غير الموظفين، أو المسؤولين، أو الوكالء المفوضين للمتلقي من دون موافقة خطية 

 .Citigroup Inc مسبقة من مجموعة
لعمالئها  المجموعة  تضعها  التي  الصفقات  بخصوص  آخر  شخص  عن  وكيلة  بصفة  أو  حساباتها  عن  أصيلة  بصفة  التصرف   .Citigroup Inc لمجموعة  يجوز 

المتداولين لألوراق المالية موضوع هذه الوثيقة أو النسخ المستقبلية منها. 
تتأثر السندات بعدد من المخاطر، منها التذبذب في أسعار الفائدة وخطر االئتمان وخطر السداد المبكر. وبصفة عامة، فإنه مع ارتفاع أسعار الفائدة السائدة، فإن أسعار 
األوراق المالية للدخل الثابت سوف تهبط. وتواجه السندات خطر االئتمان إذا تسبب انهيار في التصنيف االئتماني للمصدر، أو جدارته االئتمانية، في هبوط سعر 
السند. وتخضع السندات مرتفعة العوائد لمخاطر إضافية مثل زيادة خطر التخلف عن السداد ومزيد من التذبذب بسبب جودة االئتمان المتدنية للمصدر. وأخيًرا، فقد 
تخضع السندات لخطر السداد المبكر. فعندما تهبط أسعار الفائدة، قد يختار المصدر اقتراض المال بسعر فائدة منخفضة، أثناء سداد سنداته الصادرة مسبًقا. وعليه، 
فسوف تخسر السندات األساسية دفعات الفائدة من االستثمار وسوف تجبر على إعادة االستثمار في سوق تغلب فيه أسعار فائدة أخفض مما كانت عليه عند االستثمار 

األولي.
)MLPs( - قد تواجه MLPs المرتبطة بالطاقة تذبذًبا عالًيا. وقد تواجه MLPs المرتبطة بالطاقة في بعض األسواق تذبذًبا عالًيا، وإن كانت تاريخًيا غير متذبذبة جًدا. 
التغيرات في المعالجة التنظيمية أو الضريبية لـ MLPs المرتبطة بالطاقة. وإذا غيرت سلطة الضرائب األمريكية من المعالجة الحالية للضرائب الخاصة بالشراكات 
المحدودة الرئيسية المشمولة في سلة MLPs المرتبطة بالطاقة، وبالتالي تخضعها لمعدالت ضريبية أعلى، أو في حال سّنت سلطات تنظيمية أخرى أنظمة تؤثر 
العائد  ينخفض  فقد  منها،  المشتركة  الوحدات  حاملي  على  األسهم  على  األرباح  توزيع  أو  الدخل  توليد  على  الرئيسية  المحدودة  الشراكات  قدرة  على  سلبية  بصورة 
على السندات، إن ُوجدت، بصورة دراماتيكية. وقد يكشف االستثمار في سلة MLPs المرتبطة بالطاقة المستثمر على خطر مركز بسبب تركيز الصناعة، والتركيز 

الجغرافي والسياسي والتنظيمي. 
قنوات  أنها  على  إليها  يشار  والتي   ،)”CMOs“( بالضمانات  المعززة  الرهون  التزامات  تشمل  والتي   ،)”MBS“( العقارية  بالرهون  المدعومة  المالية  األوراق  إن 
استثمارية في الرهون العقارية )“REMICs”(، قد ال تكون مناسبة لجميع المستثمرين. وثمة احتمال بحصول عائد مبكر ألصيل بسبب حاالت السداد المبكر للرهون 
العقارية، مما قد يقلل من المردود المتوقع وينتج عنه خطر إعادة االستثمار. وعلى العكس، فقد يكون العائد على األصيل أبطأ من فرضيات سرعة السداد المبكر 

األولية، مما يطيل من متوسط حياة الورقة المالية حتى تاريخ االستحقاق المدرجة )يشار إليه كذلك باسم خطر التمديد(. 
إضافة إلى ذلك، قد تتخلف الضمانات السابقة التي تدعم األوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية من غير الوكيل عن األصيل وعن دفعات الفائدة. وفي بعض 
األحيان، قد يتسبب هذا بتراجع تدفق الدخل على الورقة المالية وينتج عن ذلك خسارة األصيل. وكذلك، فإن المستوى غير الكافي من دعم االئتمان قد ينتج عنه تخفيض 
درجة التصنيف االئتماني لسند الرهن ويؤدي إلى زيادة احتمالية خسارة األصيل وزيادة تذبذب السعر. وتنطوي االستثمارات في األوراق المالية المدعومة بالرهون 
العقارية مخفضة التصنيف على خطر ائتماني من حيث التخلف عن السداد أكبر من الفئات األعلى لإلصدار ذاته. ويمكن اإلعالن عن خطر التخلف في السداد في 

حاالت حيث ضمانة األوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية مؤّمنة من قبل أو تبدي اهتماًما بمجموعة صغيرة أو أقل تنويًعا لقروض رهون عقارية ضمنية.
كما أن األوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية حساسة كذلك لتغيرات أسعار الفائدة والتي قد تؤثر سلبًيا على قيمة الورقة المالية في السوق. وخالل أوقات التذبذب 
الشديدة، قد تواجه األوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية مستويات تجمد سيولة أكبر وتحركات أسعار أكبر. كما قد يحدث تذبذب أسعار من عوامل أخرى تشمل، 

على سبيل المثال، حاالت السداد المبكر، وتوقعات السداد المبكر المستقبلية، ومخاوف االئتمان، وأداء الضمانات السابقة، والتغيرات الفنية في السوق.
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الممارسات  أو  المالية  الرافعات  بسبب  خسائر  على  تشتمل  أن  شأنها  من  مخاطر  على  وتنطوي  تكهنية  التقرير  هذا  في  إليها  المشار  البديلة  االستثمارات  تعتبر 
االستثمارية التكهنية األخرى، وقلة السيولة، وتذبذب العوائد، والقيود المفروضة على تحويل الفوائد في الصندوق، واالفتقار المحتمل للتنوع، وغياب المعلومات 
بشأن التقييمات واألسعار، والهياكل التنظيمية المعقدة وحاالت التأخر في رفع التقارير الضريبية، وقلة األنظمة والرسوم المرتفعة أكثر من الصناديق المشتركة، 

والخطر المتعلق بالمستشار. 
ال يضمن مخصص األصول حصول ربح أو الحماية من الخسارة في األسواق المالية الهابطة. المؤشرات ال تخضع لإلدارة. وال يمكن للمستثمر االستثمار بصورة 
مباشرة في مؤشر بعينه. وهي مبينة للشرح فقط وال تمثل أداء أي استثمار بعينه. وعوائد المؤشرات ال تشمل أية نفقات أو رسوم أو تكاليف مبيعات، وهي تؤدي إلى 

خفض األداء. 
واألداء السابق ليس ضمانة للنتائج المستقبلية؛

االستثمار الدولي ينطوي على خطر أكبر، وكذلك على مكافآت محتملة أكبر مقارنة باالستثمار في الواليات المتحدة. وهذه المخاطر تشمل حاالت عدم اليقين السياسي 
واالقتصادي للبلدان األجنبية وكذلك خطر تذبذب العمالت. وتزداد هذه المخاطر في بلدان األسواق الناشئة، حيث قد تكون حكومات هذه البلدان غير مستقرة نسبًيا 
وفيها أسواق واقتصادات أقل رسوًخا. االستثمار في شركات أصغر ينطوي على مخاطر أكبر ليست مصاحبة لالستثمار في الشركات األكثر رسوًخا، ومنها خطر 

األعمال، وتذبذب أسعار األسهم بصورة كبيرة وحاالت انعدام السيولة. 
العوامل التي تؤثر في السلع بصفة عامة، وعناصر المؤشرات المركبة للعقود اآلجلة على النيكل أو النحاس، وهي معادن صناعية، قد تخضع لعدد من العوامل 
اإلضافية الخاصة بالمعادن الصناعية التي قد تسبب تذبذب األسعار. وهي تشمل التغيرات في مستوى النشاط الصناعي باستخدام المعادن الصناعية )وتشمل توفر 
البدائل مثل البدائل التي هي من صنع اإلنسان أو المخلّقة صناعًيا(؛ حاالت توقف سلسلة اإلمداد، من المناجم إلى التخزين إلى الصهر أو التكرير؛ حاالت التعديل على 
المخزون؛ التباينات في تكاليف اإلنتاج، مثل تكاليف التخزين، العمالة والطاقة؛ التكاليف المصاحبة لالمتثال التنظيمي، مثل األنظمة البيئية؛ والتغيرات في الطلب 
الصناعي والطلب من الحكومات والمستهلكين، في كل من الدول المستهلكة وعلى المستوى الدولي. وقد تخضع عناصر المؤشرات المركزة في العقود اآلجلة على 
المنتجات الزراعية، بما فيها الحبوب، لعدد من العوامل اإلضافية الخاصة بالمنتجات الزراعية التي قد تتسبب بتذبذب األسعار. وهذه العوامل تشمل الظروف الجوية، 
بما فيها حاالت الفيضانات، الجفاف والتجمد؛ والتغيرات في السياسات الحكومية؛ وقرارات الزراعة؛ والتغيرات في الطلب على المنتجات الزراعية، لدى المستخدم 

النهائي وكمدخالت في العديد من الصناعات. 
وال ُيقصد بالمعلومات الواردة هنا أن تكون نقاًشا مستفيًضا لالستراتيجيات أو المفاهيم المذكورة هنا أو نصيحة ضريبية أو قانونية. ينبغي للقارئ المهتم باالستراتيجيات 

أو المفاهيم التشاور مع مستشاره الضريبي أو القانوني أو غيره، حسبما هو مالئم. 
ال يضمن التنويع الربح أو الحماية من الخسارة. وتمثل فئات األصول المختلفة مخاطر مختلفة. 

إن بنك Citi Private Bank هو إحدى شركات مجموعة  .Citigroup Inc )“المجموعة”(، ويوفر لعمالئه إمكانية الوصول إلى نطاق واسع مع المنتجات والخدمات 
المتاحة من خالل البنك والشركات غير البنكية التابعة للمجموعة. وال يتم توفير جميع المنتجات والخدمات من قبل جميع الشركات التابعة، أو في جميع المواقع. ففي 
الواليات المتحدة، تتوفر المنتجات والخدمات االستثمارية من قبل شركة “)Citigroup Global Markets Inc. ”)CGMI، وهي شركة عضو في الهيئة التنظيمية 
للصناعات المالية )FINRA( وشركة حماية المستثمرين في األوراق المالية )SIPC(، وشركة )"Citi Private Advisory, LLC )"Citi Advisory، وهي عضو في 
)FINRA( و)SIPC(. وحسابات شركة )CGMI( متوفرة لدى شركة Pershing LLC، وهي عضو في )FINRA( وبورصة نيويورك )NYSE( و)SIPC(. وتتصرف 
شركة Citi Advisory بصفة موزع لبعض المنتجات االستثمارية البديلة لعمالء بنك Citi Private Bank. وشركة CGMI، وCiti Advisory و.Citibank, N.A هي 

 .Citigroup شركات تابعة تحت سيطرة مجموعة
أما خارج الواليات المتحدة، فيتم توفير المنتجات والخدمات االستثمارية من قبل شركات أخرى تابعة للمجموعة. وتتوفر خدمات إدارة االستثمارات )بما فيها إدارة 
المحافظ( من خالل شركات CGMI ،Citi Advisory ،Citibank, N.A. وغيرها من الشركات االستشارية التابعة. وسيتم تعويض هذه الشركات التابعة للمجموعة، 

بما فيها Citi Advisory، عن إدارة االستثمارات ذات الصلة، والخدمات االستشارية واإلدارية والتوزيع وطلب الخدمات التي قد توفرها. 
شركة .Citibank, N.A، في هونغ كونغ/سنغافورة المنظمة بموجب قوانين الواليات المتحدة األمريكية بمسؤولية محدودة. في هونغ كونغ، تصدر هذه الوثيقة 
من جانب بنك Citi Private Bank(“ CPB(” التابع لشركة .Citibank, N.A، فرع هونغ كونغ، المنظم لدى سلطة النقد في هونغ كونغ. وينبغي توجيه أي سؤال 
بخصوص محتويات هذه الوثيقة إلى الممثلين المرخصين أو المسجلين لدى الجهة المذكورة آنًفا.  وفي سنغافورة، تصدر هذه الوثيقة من جانب شركة CPB التابعة 
لشركة  .Citibank, N.A، فرع سنغافورة، وتخضع لهيئة سنغافورة للنقد. وينبغي توجيه أي سؤال بخصوص محتويات هذه الوثيقة إلى الممثلين المرخصين أو 
المسجلين لدى الجهة المذكورة آنًفا. وفيما يتعلق بتقديم هذه الوثيقة إلى العمالء المرتبطين و/أو الذين تديرهم الشركة في هونغ كونغ:  فإنه ال توجد عبارة )عبارات( 
 Citibank, بموجب القوانين واألنظمة المعمول بها. وال تنوي Citibank أخرى في هذه الوثيقة تنص على إزالة أو إقصاء أو تقييد أي من حقوقك أو التزاماتك لدى
.N.A، فرع هونغ كونغ، االعتماد على أي نصوص واردة في هذه الوثيقة في حالة عدم توافقها مع التزاماتها المقررة بموجب مدونة السلوك لألشخاص المرخصين 

من قبل هيئة األوراق المالية والعقود اآلجلة أو المسجلين لديها، أو الخطأ في بيان الخدمات الفعلية المتوفرة لك.
 في هونغ كونغ، تصدر هذه الوثيقة من قبل شركة CPB العاملة من خالل شركة .Citibank, N.A، فرع هونغ كونغ، وهي منظمة من قبل هيئة هونغ كونغ للنقد. وأي
 سؤال بخصوص محتويات هذه الوثيقة ينبغي توجيهه إلى الممثلين المرخصين أو المسجلين لدى الجهة المذكورة آنًفا. وفي سنغافورة، تصدر هذه الوثيقة من قبل شركة
 CPB العاملة من خالل شركة .Citibank, N.A، فرع سنغافورة، وهي منظمة من قبل هيئة سنغافورة للنقد. وأي سؤال بخصوص محتويات هذه الوثيقة ينبغي توجيهه
 إلى الممثلين المرخصين أو المسجلين لدى الجهة المذكورة آنًفا. وفيما يتعلق بتقديم هذه الوثيقة إلى العمالء المرتبطين و/أو الذين تديرهم الشركة في هونغ كونغ: فإنه
 ال توجد عبارة )عبارات) أخرى في هذه الوثيقة تعمل على إزالة أو إقصاء أو تقييد أي من حقوقك أو التزاماتك لدى Citibank بموجب القوانين واألنظمة المعمول بها.
 وال تنوي .Citibank, N.A، فرع هونغ كونغ، االعتماد على أي من النصوص الواردة هنا والتي تكون غير متسقة مع التزاماتها بموجب مدونة السلوك لألشخاص

المرخصين من قبل هيئة األوراق المالية والعقود اآلجلة أو المسجلين لديها، أو التي تخطئ في بيان الخدمات الفعلية المتوفرة لك.
القوانين  بموجب  األمريكي  الفيدرالي  واالحتياطي  العملة  مراقبي  مكتب  هم  األصليون  ومنظموها  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  مسجلة   Citibank, N.A.  شركة
األمريكية، والتي قد تختلف عن القوانين األسترالية. وال تمتلك  .Citibank N.A رخصة خدمات مالية أسترالية بموجب قانون الشركات لعام 2001، فهي تتمتع بميزة 
اإلعفاء بموجب الفئة ASIC األمر رقم CO 03/1101 )الذي تغير ليصبح صك شركات ASIC )الملغى واالنتقالي( تحت رقم 2016/396 وتم تمديده بموجب صك 

شركات ASIC )المعدل( تحت رقم 2018/807(.
 Canary Wharf, Canada Square, Citigroup Centre, وعلى العنوان ،)BR001018 فرع لندن )المسجل تحت رقم ،Citibank, N.A.  في المملكة المتحدة، شركة
وتخضع لتنظيم  المتحدة( ومفوض من قبل سلطة التنظيم الحصيف.  مكتب مراقب العمالت )الواليات  هي شركة مفوضة ومنظمة من قبل   ،London, E14 5LB
سلطة العمل المالي والتنظيم المحدود من قبل سلطة التنظيم الحصيف. وتتوفر تفاصيل عن تنظيمنا لدى سلطة التنظيم الحصيف منا عند الطلب. رقم االتصال بشركة 

.Citibank, N.A، فرع لندن، هو 8000 7508 20)0( 44+. 
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شركة Citibank Europe plc هي شركة منظمة من قبل البنك المركزي أليرلندا. وهي مفوضة من قبل البنك المركزي أليرلندا وسلطة التنظيم الحصيف. وتخضع 
إلشراف البنك المركزي أليرلندا وللتنظيم المحدود لسلطة العمل المالي وسلطة التنظيم الحصيف. ويمكن العثور على تفاصيل بخصوص تفويضنا وتنظيمنا لدى 
سلطة التنظيم الحصيف، والتنظيم لدى سلطة العمل المالي منا عند الطلب. وشركة Citibank Europe plc، فرع المملكة المتحدة، هي شركة مسجلة كفرع في سجل 
 Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 وعنوانها المسجل هو .BR017844 الشركات إلنكلترا وويلز تحت رقم الفرع المسجل

 .GB 429 6256 29 :5. رقم ضريبة القيمة المضافةLB
 .1 North Wall Quay, Dublin 1 مسجلة في أيرلندا تحت رقم 132781، وعنوان مكتبها المسجل هو Citibank Europe plc شركة

شركة Citibank Europe plc هي شركة منظمة من قبل البنك المركزي أليرلندا. وهي مملوكة في المحصلة من قبل مجموعة  .Citigroup Inc، نيويورك، الواليات 
المتحدة األمريكية. 

 PO Box 104, 38 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 فرع جيرزي، وعنوانه المسجل هو ،Citibank N.A.  في جيرزي، يتم نشر هذه الوثيقة من قبل شركة
8QB. وشركة  .Citibank N.A، فرع جيرزي، منظمة من قبل هيئة الخدمات المالية في جيرزي. شركة .Citibank N.A فرع جيرزي مشاركة في منظومة تعويض 
المودعين في بنك جيرزي. وهذه المنظومة توفر حماية للودائع المؤهلة حتى قيمة 50,000 جنيه إسترليني. وأقصى حد للتعويض هو 100,000,000 جنيه إسترليني 
في أي فترة من 5 سنوات. وتتوفر التفاصيل الكاملة عن المنظومة ومجموعات البنوك المغطاة على الموقع اإللكتروني لواليات جيرزي www.gov.je/dcs، أو عند 

الطلب. 
في كندا، بنك Citi Private Bank هو قسم من Citibank Canada، وهو بنك كندي مجاز بموجب الجدول II. ويتم توفير بعض المنتجات االستثمارية من خالل 
)"Citibank Canada Investment Funds Limited )"CCIFL، وهي شركة تابعة لـ Citibank Canada ومملوكة له بالكامل. وتخضع المنتجات االستثمارية لخطر 
االستثمار، بما فيه الخسارة المحتملة لمبلغ االستثمار األصيل. والمنتجات االستثمارية غير مؤمنة من قبل CDIC، FDIC أو منظومة تأمين الودائع ألي نطاق قضائي 

وليست مضمونة من قبل مجموعة Citigroup أو الشركات التابعة لها. 
 CCIFL ؛ وعليه، لن تتوفر لعمالء)"MFDA"( حالًيا ليست عضًوا وال تنوي أن تصبح عضًوا في جمعية المتعاملين في الصناديق المشتركة الكندية CCIFL إن شركة

 .MFDA بما في ذلك التغطية بموجب خطة حماية المستثمرين لعمالء األعضاء في ،MFDA في CCIFL مزايا حماية المستثمرين التي قد تكون ألعضاء
إن الغرض من هذه الوثيقة هو المعلومات فقط وال تشكل عرًضا لبيع أو طلًبا لعرض شراء أية أوراق مالية ألي شخص في أي نطاق قضائي. 

قد تخضع المعلومات الواردة هنا للتحديث، واإلكمال، والتنقيح، والتدقيق والتعديل وقد تتغير هذه المعلومات بصورة جسيمة. 
لن تتحمل مجموعة Citigroup والشركات التابعة لها وأي من مسؤوليها، أو مدرائها، أو موظفيها، أو ممثليها أو وكالئها المسؤولية عن أية أضرار مباشرة، أو غير 
مباشرة، أو عَرضية، أو خاصة، أو الحقة، بما في ذلك خسارة األرباح، والتي تنشأ عن استخدام المعلومات الواردة هنا، بما في ذلك بسبب األخطاء سواء أكانت 

بسبب اإلهمال أو خالفه. 
 Citigroup Inc. والعالمات األخرى المستخدمة هنا هي عالمات خدمة تابعة لمجموعة Arc Designو ،Citigroup Inc. Citi حقوق النشر 2019 محفوظة لمجموعة ©

أو الشركات التابعة لها، المستخدمة والمسجلة في جميع أنحاء العالم.



منتصف العام

النظرة المستقبلية 
منتصف العام

2019

فيتسا ناينهاوس
رئيس استراتيجية األسهم  

روبيرت جاسمنسكي
الرئيس المشارك

CITI إلدارة االستثمارات في

ديفيد بيلين
مسؤول أول شؤون االستثمار

دان أودونيل
 CITI الرئيس العالمي لالستثمارات في

بدائل اإلدارة

غريغوري فان إنويغن
الرئيس العالمي للبحوث الكمية ومخصصات األصول، لدى إدارة 

CITI االستثمارات في

راي جوزف
الرئيس المشارك 

CITI إلدارة االستثمارات في

إيان آرمتج
الرئيس العالمي ألسواق رأس المال

ستيفن ويتنغ
رئيس االستثمار االستراتيجي 

وكبير االقتصاديين







وفًقا مجلة Professional Wealth Management التابعة لمجلة 
Financial Times، فإن بنك Citi Private Bank هو “البنك 
الخاص العالمي األفضل” و“أفضل بنك خاص في خدمات العمالء” 

بالنسبة لهم.

ونحن سعداء بهذا العرفان عن تزويد العالم واألثرياء بخدمات بنكية 
خاص عابرة للحدود.

أو كما نسميها، الخدمات البنكية الخاصة للمواطنين العالميين.

لم يتم التحقق أو التدقيق في منهجية كل مسح وارد هنا من قبل Citi Private Bank أو مجموعة .Citigroup, Inc. الرجاء االتصال بمزود المسح المطلوب لمزيد من 
المعلومات بشأن المعايير والعوامل الضمنية المستخدمة في جمع البيانات. لمزيد من المعلومات بشأن تاريخ استالم أي جائزة، الرجاء االتصال بمزود المسح المعني. 

إن تلقي جائزة بخصوص منتج أو خدمة ما قد ال يمثل الخبرة الفعلية ألي عميل، وليس ضمانة ألداء أو نجاح مستقبلي.



صيرفة خاصة لمواطنين عالميين


