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 ُيعّد عدم اتباع خطة محددة طويلة األمد أحد األسباب الرئيسية التي يمكن أن تؤدي 
إلى تدّني فئة العائالت إلى ما دون الفئة األكثر ثراًء في العالم مع مرور الوقت.

للمساعدة في الحفاظ على توافق محفظتك االستثمارية مع التخصيص الموصى به ومع 
موضوعاتنا االستثمارية، يمكننا أن نقدم لك تقريًرا تفصيلًيا يقارن محفظتك االستثمارية 

بالمعايير المرجعية الرئيسية.

بعد ذلك، يمكن أن يوصي فريق العالقة بطرٍق لمعالجة أي مسألة قد تم تحديدها.

ُيرجى التواصل مع المصرفي أو مستشار االستثمار للحصول على تقريرك.

هو  به  الموصى  التخصيص   .2018 مايو   23 من  اعتباراً   ،Citi Private Bank Global Investment Lab *المصدر: 
التخصيص المرجعي الذي يعكس فهمنا ألهداف العميل االستثمارية ومستوى تحمل المخاطر لديه.

 تحتوي المحفظة االستثمارية المتوسطة 
 على 45% من األصول غير المتوافقة 

مع التخصيص الموصى به* 
كيف ُتقاَرن محفظتك؟

قائمة الرصد في توقعات 2018
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 مقدمة

"ماذا أفعل اآلن؟"
يبدو عام 2018 عاًما مختلًفا تماًما عن عام 2017 من جميع النواحي. فقد شهد العام الماضي 75% من األيام 

األكثر هدوًءا في األسواق خالل السنوات العشر الماضية. وفي عام 2018، شهدنا حتى اآلن ثالث فترات للتصحيح، 
وارتفاعاً في درجة التقلب عبر األسهم، والسندات، والعمالت. وُيعتبر متوسط "يوم االنخفاض" لألسهم في عام 2018 

 أكبر بنسبة 24% من متوسط "يوم االرتفاع". إذن، ما السبب الرئيسي لهذا التحّول الملحوظ في ظروف السوق؟ 
هل هو احتمال الحروب التجارية؟ االنهيار السياسي المحتمل في إيطاليا؟ تشديد بنك االحتياطي الفيدرالي في الواليات 
المتحدة؟ التغيرات في الجغرافيا السياسية بدايًة من إيران مروًرا بروسيا ووصوالً إلى العالقات األمريكية األوروبية؟ 

االنتخابات في المكسيك؟ عدم القدرة على التنبؤ بخطوات الرئيس ترامب؟ 
في مثل هذه الظروف، تتمثل مهمة المستشار الموثوق به في النظر إلى ما وراء العناوين الرئيسية والتركيز 

على ثالثة عوامل حاسمة. العامل األول هو المعطيات. يقدم تقرير توقعات منتصف العام بيانات ثابتة تحدد آفاق النمو 
العالمي بحسب المنطقة والبلد والقطاع لتحديد ما نحن عليه اآلن وما ُيرجح أن نكون عليه ابتداًء من 2019-2018. 

العامل الثاني هو التاريخ. نقدم معلومات حول سلوك األسواق لتوضيح ما المرّجح أن يحدث إذا كان أداء االقتصاد 
العالمي كما نتوّقعه. العامل الثالث هو االستراتيجية. نعي بأن التنويع العالمي وتماسك تنفيذ المحفظة االستثمارية 

واالختيار المناسب لفرص االستثمار تمثل العناصر األكثر أهمية. 
من خالل التحليل المتعمق، وفهم سلوك السوق، واالستراتيجيات الحكيمة، بإمكان توقعات منتصف العام الصادرة 

عن Citi Private Bank اإلجابة عن األسئلة األكثر تكراراً التي يطرحها عمالؤنا حالياً: "ماذا أفعل اآلن؟" 
نعتقد بأن مرونة األسواق العالمية أكبر مما يتوقعه الكثيرون. ونرى أن أرباح الشركات تستمّر في النمو ولكن 

النمو العالمي يتراجع قليالً، ولكن ليس إلى مستويات الركود. ونرى تقييمات األسهم تنخفض مع ارتفاع أسعار الفائدة، 
بما يتفق مع دورات السوق المماثلة السابقة. ونعتقد كذلك بأن المحافظ االستثمارية تحتاج إلى التكّيف لمعالجة األمور 

التي تثير قلقنا، بدءاً من السياسة مروراً بمستويات الدين وصوالً إلى العمالت. 
األهم من ذلك أننا، خالل لقائنا بالعائالت في جميع أنحاء العالم، نشهد في كثير من األحيان محافظ استثمارية 

غير فّعالة إلى حد كبير، ومثقلة بمخاطر ترّكز عالية في األصول الفردية والعمالت الفردية. وفي كثيٍر من األحيان، 
لم يجِر المستثمرون دراسة كافية لخياراتهم من أجل التنويع على نحو مالئم وإضافة السيولة. نهدف إلى تقديم المشورة 

واالستراتيجيات الطويلة األجل لمعالجة هذه القضايا.
تتسم مشورة توقعاتنا لمنتصف العام 2018 بالوضوح والشمول. وقد تم إعداد توصياتنا لمساعدتكم في الحفاظ 

على قيمة محفظتكم االستثمارية وربما لتحقيق الربح حتى في حاالت عدم اليقين. ونؤكد أنه على الرغم من أن األسباب 
الكامنة وراء درجات التقلب الحاصل اليوم في األسواق ُتعتبر حالية، فإن الطريقة التي تستجيب بها األسواق للقضايا 

المحلية واإلقليمية ُتعّد قياسية. 
إّن المحفظة االستثمارية عالية الجودة والمنوعة عالمياً مهّمة في مواجهة عدم اليقين أكثر من أّي وقٍت مضى. 

مستشار االستثمار والمصرفي التابعان لك هما على أبهة االستعداد لمناقشة كيفية تنفيذ أأفكارنا في محفظتك 
االستثمارية. أتطلع إلى التحدث معك شخصياً إما خالل إحدى فعاليات توقعات منتصف العام أو بعد ذلك.

ديفيد بايلن
Citi Private Bank ،الرئيس العالمي لالستثمارات
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استراتيجيات قوية لعالم ذوي النفوذ

توسع أطول من المتوقع

ال يتبنى Citi Private Bank نفس موقفهم. إذ نعتقد أن التوسع العالمي 
قد يستمر لفترة أطول مما يتوقع المتشائمون. وبينما نعترف بوجود 

التهديدات المحتملة - خاّصًة بشأن التجارة - فإننا ننصح المستثمرين باتخاذ 
إجراءات بّناءة ومربحة بصورة محتملة بخصوص محافظهم االستثمارية 

بدالً من مجرد االنسحاب من األصول المعّرضة للمخاطر.

نرى أنه من المرجح أن يشهد الناتج المحلي اإلجمالي العالمي نمواً مرضياً 
في عامي 2018 و2019، إذ يتوقع Citi Research نمًوا بنحو %3.5 

للعامين. وإذا كان األمر كذلك، فسيمثل هذا أقوى معدل نمو للتوسع الكلي 
حتى اآلن. لقد تجاوزت أرباح الشركات في جميع أنحاء العالم توقعاتنا 

المتفائلة ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 15% عام 2018. 

مما ال شك فيه أن الواليات المتحدة في مرحلة متقّدمة في توسعها مقارنًة ببقية دول 
العالم. ومع ذلك، فقد أظهرت أيضاً قدرة متجددة على النمو. وُيعّد كٌل من االنتعاش 
في القوى العاملة، والنمو األقوى لالستثمار، وتخفيضات الضرائب على الشركات، 

وتدابير إزالة القيود التنظيمية عوامل مساهمة في ذلك. وبينما تخلق بعض هذه 
اإلجراءات مخاطر خاصة بها، إال أننا ما زلنا نتوقع ُزخما إيجابياً في أكبر اقتصاد في 

العالم لعام 2018 وما بعده. يبدو من غير المرجح وصول دورة األعمال األمريكية 
إلى ذروتها في مرحلة وشيكة - انظر متى ستصل الدورة األمريكية إلى ذروتها؟

هل وصل التوسع االقتصادي العالمي 
الذي بدأ قبل ما يقارب عقد من الزمن إلى 

ذروته؟ لقد أدى المزيج المكّون من التشديد 
على السياسة النقدية، والتباطؤ في عدد قليل 

من المؤشرات االقتصادية، وعدم اليقين 
بشأن التجارة العالمية إلى إقناع العديد 

من المستثمرين بأنه قد وصل بالفعل إلى 
ذروته. وقد أدت عودة التقلبات في األسواق 
المالية في أوائل 2018 إلى زيادة مخاوفهم 

بشكل أكبر. 

ستيفن ويتينج، كبير محللي االستثمار العالمي
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ابَق متفائالً وكن انتقائًيا وتوّجْه عالمًيا 

لقد عززت العوائد القوية والمستقرة بشكل ملحوظ في عام 2017 بعض القناعات 
المتفائلة. ومع ذلك، فإن أداء  األسواق المالية المتزعزع في عام 2018 حتى اآلن 
ال يتماشى مع رؤيتنا االقتصادية العالمية البّناءة. وتحدث مخاوف النمو، المدفوعة 
بمفاجآت الجوانب السلبية في البيانات قصيرة األجل، بشكل منتظم، ومن الواضح 

أنها ال تؤثر بشكل كبير على األداء االقتصادي للسنة بأكملها – الشكل 1. وبالتالي، 
تظل لجنة االستثمار العالمية لدى Citi Private Bank تمنح ترجيًحا أعلى 

بنسبة 4% لألسهم العالمية. وضمن هذا التخصيص، نستمر في ترجيح العديد من 
أسواق األسهم غير األمريكية أكثر مما ينبغي. ويعتمد هذا على تقييماتهم المنخفضة 
بشكل كبير، وتوقعات األرباح المتينة، واقتصاداتهم المحلية التي لم تتمتع باالنتعاش 

الكامل الذي تتمتع به الواليات المتحدة - انظر المنطقة المظللة في الشكل 2. 
على النقيض من ذلك، ما زلنا نتبنى موقًفا محايًدا بشأن األسهم األمريكية، على 

الرغم من التحسن الحاد األخير في التقييمات وارتفاع األرباح األمريكية. 

ال تزال قيمة الدخل الثابت العالمي بالنسبة لنا منخفضة بنسبة 4% مع 
وجود تحيز نحو دخل ثابت ومعدالت نقدية عالية الجودة ومنخفضة المدة 
في األسواق ذات العوائد المرتفعة. وقد كان التغيير التكتيكي الوحيد الذي 

أجريناه في أوائل عام 2018 هو إعادة تخصيص جزء من ترجيحنا العالي 
في العائد األمريكي المرتفع بالنسبة إلى الدخل الثابت من درجة التصنيف 

االستثمارية األمريكية بعد االرتفاع الحاد في كلتي فئات األصول.

الشكل 1. مخاوف النمو االقتصادي شائعة

مؤشر المفاجأة االقتصادية لمجموعة الدول العشر 
الكبرى الصادر عن Citigroup )اليمين(

نمو الناتج المحلي اإلجمالي لمجموعة الدول 
صاديةالعشر الكبرى )اليسار(
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 G10 المصدر: مؤسسة هيفر أناليتكس حتى 8 مايو 2018. الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي سنة بعد أخرى % مقابل مؤشر المفاجأة االقتصادية لمجموعة الدول العشر الكبرى. مؤشر
CESI هو مؤشر المفاجأة االقتصادية الصادر عن Citigroup الذي يغطي مجموعة الدول العشر الكبرى. وهو يعمل على قياس األخبار االقتصادية بشكل موضوعي وكمي. ويتم حسابها 
كانحرافات معيارية تاريخية مرجحة لمفاجآت البيانات وُتعّرف على أنها إصدارات فعلية مقابل االتفاق الجماعي. ومجموعة الدول العشر الكبرى هي الواليات المتحدة، واليابان، وألمانيا، 

وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وكندا، وسويسرا، والسويد، وهولندا، وبلجيكا.

نستمر في إعطاء األهمية 
للعديد من أسواق األسهم 

غير األمريكية.
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التعامل مع التوترات التجارية وذوي النفوذ

على الرغم من كوننا أكثر إيجابية من االتفاق الجماعي األكثر خوفاً، فإننا ال نتجاهل 
بعض التحديات التي تنتظر االقتصادات واألسواق. وتمثل الحمائية التجارية، 

وارتفاع االحتكاك الدولي، والتشديد النقدي، وارتفاع درجة تقلبات أسعار األصول 
بعَض القضايا الواقعية التي تواجه المستثمرين. ومع ذلك، نعتقد بأن هناك طريقة 
مناسبة إلعداد المحافظ االستثمارية لمواجهة كل من هذه التحديات وغيرها. وهذا 

ال يؤدي فقط إلى خلق اإلمكانات إلدارة المخاطر ولكن أيضاً لتحسين الفرص.

لقد اهتز النظام العالمي في السنوات األخيرة. وعلى وجه التحديد، منذ صدمات 
2016 المتمثلة في انسحاب المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي وانتخاب الرئيس 

ترامب، تفّوقت السياسات المؤيدة للمصلحة الذاتية الوطنية على التعاون الدولي. 

وقد حققت اإلجراءات أحادية األطراف تقدًما أكثر من االتفاقات متعددة األطراف. لقد 
برز القوميون من اليمين واليسار في العديد من البلدان، إذ قام العديد من ذوي النفوذ إما 
بتعزيز نفوذهم أو االقتراب من منصب الزعامة. ونحن نرى أن كل هذا يمثل جزًءا من 
التحول من "عالم متعدد الشركاء" إلى "عالم متعدد األقطاب"، حيث يزداد تنافس القوى 
المتعددة ويقل تعاونها. لنفترض أنه للمرة األولى منذ تشكيل تحالفات ما بعد الحرب، قد 

تفرض الواليات المتحدة عقوبات على الشركات األوروبية التي ال تمتثل لنظام العقوبات 
اإليرانية. ولنفترض كذلك أن أوروبا قد تقوم، رًدا على ذلك، بمعاقبة الشركات التي 

تمتثل للعقوبات األمريكية. ونحن نعتقد بأن هذه االتجاهات السياسية والمتعلقة بخطط 
العمل سيكون لها آثار جوهرية على محافظ المستثمرين على المدى المتوسط والبعيد. 

الشكل 2. أداء فئات األصول وتحديد مركزها

العوائد من بداية السعر/األرباحتوصية لجنة GICالسوق
2013 حتى اآلنالعوائد لمدة 12 شهًراالسنة حتى تاريخه

النسبة المتأخرة - 
محليدوالر أمريكيمحليدوالر أمريكيمحلي دوالر أمريكيالربع الرابع

األسهم

مؤشر مورجان 
ستانلي لألسواق 

المتقدمة
93.3%79.4%11.2%13.3%0.8%0.6%16.9تجاوز القيمة المحددة

مؤشر مورجان 
ستانلي لألسواق 

الناشئة
50.3%24.6%19.2%19.5%0.5%-1.1%14.2تجاوز القيمة المحددة

مؤشر ستاندرد آند 
109.3%109.3%13.6%13.6%0.6%0.6%19.7محايدبورز 500

 مؤشر يورو 
61.9%46.3%1.5%10.0%1.4%0.6%14.9تجاوز القيمة المحددةستوكس 600

الدخل الثابت

15.7%3.3%1.6%3.7%-0.5%-0.7%دون القيمة المحددةاإلجمالي العالمي

8.4%8.4%-0.2%-0.2%-2.3%-2.3%تجاوز القيمة المحددةإجمالي الواليات المتحدة

السندات السيادية 
16.6%16.6%-0.8%-0.8%-4.6%-4.6%تجاوز القيمة المحددةلألسواق الناشئة

الشركات األمريكية 
32.2%32.2%3.4%3.4%-0.2%-0.2%تجاوز القيمة المحددةمرتفعة العائد

المصدر: مكتب كبير مخططي استراتيجيات االستثمار لدى Citi Private Bank، مؤسسة هيفر أناليتكس، The Yield Book، حتى 8 مايو 2018. انظر مسرد المصطلحات لالطالع 
على التعريفات.

المؤشرات غير ُمدارة. وال يستطيع المستثمر االستثمار بشكل مباشر في مؤشر. وهي معروضة ألغراض التوضيح فقط وال تمثل أداء أي استثمار معين. وال تشمل عوائد المؤشر أي 
نفقات أو رسوم أو مصروفات مبيعات والتي في حالة إضافتها تخفض األداء. ألغراض التوضيح فقط. 

وال يعد األداء السابق ضماًنا للنتائج المستقبلية. وقد تختلف النتائج الحقيقية. 
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قارن الوضع الحالي بالوضع الذي كان سائًدا قبل بضع سنوات. عندما اندلعت األزمة 
المالية العالمية في 2008-2009، نسق صانعو القرار في جميع أنحاء العالم جهوًدا 

ترمي إلى تحفيز النمو االقتصادي وتعزيز النظام المالي. كما تعهدوا بعدم العودة إلى 
سياسة الحماية التجارية المدمرة في ثالثينيات القرن العشرين. ولو حدثت أزمة جديدة 
غًدا، فمن الصعب أن نتخيل تكرار ذلك المستوى من التعاون الدولي. وهناك مخاطر 

تتمثل في أن ترتفع التعريفات والقيود التجارية بشكل ملحوظ ألول مرة منذ قرٍن تقريًبا. 
وكما حذرنا في توقعات 2018، يمثل التعطيل التجاري المحتمل لسياسة الحماية أكبر 

المخاطر الحالية على النمو العالمي. وال تزال المخاطر بالنسبة لبعض البلدان أكبر.

من المحتمل أن تكون هناك مبالغة في المخاوف التجارية

لقد سبق وأثرت المخاوف بشأن التجارة الدولية على أسواق األسهم على مستوى العالم 
في األشهر األخيرة، إذ بلغ عدم اليقين بشأن سياسة التجارة األمريكية أعلى مستوى له 
منذ عدة أعوام – الشكل 3. واألهم من ذلك أن االقتصاد العالمي سيعاني آثاًرا سلبية. 

حيث في الواليات المتحدة، ال تزال حالة عدم اليقين بشأن السياسة االقتصادية منخفضة 
بصفة عامة إلى حد ما. وتظهر جميع المفاوضات الثنائية بين الواليات المتحدة والصين 

والمكسيك وكندا في ما يتعلق بعالقاتها التجارية المستقبلية عالمات تقدم غير ثابتة. 

الشكل 3. مؤشرات عدم اليقين بشأن السياسة األمريكية

عدم اليقين بشأن سياسة التجارة

عدم اليقين بشأن السياسة االقتصادية 
باستثناء التجارة

20122013201420152016 2011 201020172018

المصدر: مؤسسة هيفر أناليتكس حتى أبريل 2018.
المتعلقة  األحداث  أنواع  مختلف  حول  اليقين  عدم  على  تؤكد  لغٍة  عن  بحًثا  المسح  طريق  عن  أمريكية  صحيفة  من 2000  أكثر  من  مصطلحات  باستخدام  اليقين  عدم  مؤشرات  ُتستمد 
بالسياسة. متوسط "غير التجارة" هو متوسط بسيط للمؤشرات المنفصلة التالية: السياسة النقدية، والسياسة المالية، والضرائب، واإلنفاق الحكومي، والرعاية الصحية، واألمن القومي، 

واالستحقاقات، والتنظيم، والتنظيم المالي، والدين، وقضايا العمالت. 

وعلى الرغم من أن المخاوف على المستوى العالمي بشأن نشوب حرب 
تجارية محتملة ُتعد منطقية، إال أنها تبدو مبالًغا فيها بالنسبة لنا، ال 

سيما أن هذه الحرب ستخلق فرًصا يمكن للكثيرين استغاللها واحتالل 
مكان أولئك الذين أصبحوا خاضعين لتعريفات البلدان الثنائية.

في غضون ذلك، ال تزال السياسات المحلية الخاصة باالحتكاك الدولي والحماية 
تشكل تهديًدا على المدى القريب. ويؤيد المرشح الرئاسي األبرز في المكسيك 

"أندريس مانويل لوبيس أوبرادور" إنهاء خصخصة قطاع النفط الوطني ويأمل 
في مواجهة ترامب في المفاوضات التجارية في حال فاز في االنتخابات الرئاسية 

للبالد في 1 يوليو. وفي البرازيل، طالب بعض المرشحين في أقصى اليسار وأقصى 
اليمين بتأميم قطاعات معّينة. وفي الهند، يواجه رئيس الوزراء "مودي" ردة فعل 
سلبية إقليمية متزايدة ضد حكم حزبه القومي الهندوسي. وهذه الظاهرة ال تقتصر 

على األسواق الناشئة. وقد انتقد الرئيس ترامب - الذي اعترف بإعجابه بالقادة 
المتشددين الذين يقومون "بإنجاز األمور" - العديد من الشركات نتيجة لبعض 
ممارساتها التجارية. وفي حاالت أخرى، عّززها بطريقة ال يمكن التنبؤ بها. 
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0

50

100

150

200

250

300

350

400

450



Citi Private Bank   |   توقعات منتصف العام 62018

الرجاء تحقيق مزيد من التنويع

في ضوء ذلك، نسأل بكل بساطة، كم عدد العناصر التي ينبغي أن يمتلكها المستثمر في 
سلّة أي شخص من ذوي النفوذ؟ بالنسبة للعديد من المستثمرين الذين يستثمرون في بلد 
واحد أو منطقة واحدة فقط، فقد أدى مزيج ذوي النفوذ والتوترات التجارية وغيرها من 

العوامل إلى رفع مخاطر هؤالء المستثمرين. وفي حين أن االقتصادات الوطنية قد تعاني 
من أضرار محدودة فقط في حال فرض القيود التجارية في المستقبل، فإن هناك قطاعات 

وشركات معينة ستعاني أكثر بكثير. ولذلك أصبحت قضية التنويع العالمي في العالم الحالي 
متعدد األقطاب أكثر إلحاًحا. ومع ذلك، ُتظهر معطياتنا أن حوالي 80% من عمالء 

Private Bank ال زالوا يركزون جّداً على عملة واحدة في حيازاتهم االستثمارية. 

تمثل الصين جانًبا معيًنا حيث نجد معظم المحافظ االستثمارية الدولية معّرضة 
للمخاطر بدرجة أقل مما ينبغي. وال يزال المستثمرون العالميون مترددين في 
االستثمار فيها، وربما ترهبهم ذكريات االضطراب في أسواق األسهم بها في 
عامي 2015 و2016. ومع ذلك، ُتعّد العوامل األساسية في الصين إيجابية، 

في ظل االبتكار التكنولوجي السريع، والطبقة الوسطى المتنامية التي تعمل 
على زيادة إنفاق المستهلك، والقطاعات المملوكة للدولة المتخصصة بصورة 

متزايدة. ويتجاوز صافي المدخرات الوطنية للصين تلك الخاصة بالواليات 
المتحدة بدرجة كبيرة، مما يقلل كثيًرا من مخاوف الديون الدائمة – الشكل 4.

وبالنظر إلى الحركة االستبدادية التي يتبعها الرئيس "شي جين بينغ" للسماح 
لنفسه بالبقاء في السلطة طوال حياته - والمواجهة التجارية بين الصين والواليات 

المتحدة - قد يبدو من المثير للجدل أو غير المريح اإلضافة إلى تعرض الصين 
للخطر. إال أننا نعتقدأن الصين هي قطب حيوي في عالم اليوم متعدد األقطاب. 

ومن المحتمل أن تزداد أهميتها أكثر في السنوات القادمة. وهي تستحق مكاًنا في 
التخصيص العالمي المتنوع - إلى جانب األصول من العديد من البلدان األخرى.

ارتفاع األسعار ومعدالت العوائد

في عام 2018، توقعنا أسعاًرا أعلى في األسواق المتقدمة واألسواق الناشئة. وقد 
ظّننا أن تخفيض بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي في حيازاته للسندات سيعمل 

على خلق تنافٍس على األموال، مما يتطلب زيادة المدخرات الخاصة لتمويل قروض 
الحكومة األمريكية. وكنا نعتقد بأن هذا الطلب على زيادة المدخرات سيرفع من 

أسعار الفائدة ويجذب تدفقات إلى الداخل من فئات األصول األخرى، مما يؤدي إلى 
تقلبات السوق. وقد ارتفعت األسعار بالفعل، إذ تجاوز العائد على سندات الخزينة 

األمريكية على مدى 10 سنواٍت نسبة 3% للمرة األولى منذ أكثر من أربع سنواٍت.

الشكل 4. صافي المدخرات الوطنية المحتسبة على أساس سنوي

الواليات المتحدة

الصين

المصدر: مؤسسة هيفر أناليتكس في 15 مايو 2018.
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سيصبح التشديد في السياسة النقدية للواليات المتحدة أكثر أهمية للمستثمرين على 
مدار الوقت. وفي ظل ارتفاع العالوات الكبيرة على العوائد األمريكية األخرى، فإننا 

ال نزال نتوقع انحصار الدوالر األمريكي ضمن نطاق محدد في عام 2018، مع 
حاالت انتعاش "ذات اتجاه معاكس". ومع ذلك، فإننا نتوقع على المدى الطويل أن 

يستأنف الدوالر األمريكي اتجاهه في االنخفاض لعام 2017. ال نعتقد بأن االقتصاد 
األمريكي سيدعم ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة األجل بعد عام 2019 بفترة كبيرة. 

وُتعتبر احتمالية حدوث انخفاضات أخرى في قيمة الدوالر على مدى عدة أعوام أحد 
األسباب التي تدفعنا إلى تفضيل األسهم غير األمريكية على األسهم األمريكية. 

كما أننا نعطي أهمية من الناحية التكتيكية للجهة األمامية من منحنى العوائد 
األمريكية من أجل االستفادة من االرتفاع في أسعار الفائدة في سياسة بنك 

االحتياطي الفيدرالي، مما جعل العديد من منتجات أسعار الفائدة قصيرة األجل 
ملفتة للنظر. يبدو الدخل الثابت األمريكي ذو سعر الفائدة المتغير أكثر جاذبية إذ 

يتوقع بنك االحتياطي الفيدرالي أن يصل بسعر أمواله إلى 2.75% في نهاية عام 
2019 - انظر أيًضا البدء في بناء محفظة استثمارية عالمية دائمة اآلن. 

استغّل التقلبات لتوليد الدخل

بعد فترة طويلة من الهدوء غير المعتاد في األسواق المالية، توّقعنا عودة التقلبات في 
عام 2018. لقد أوضحنا وجهات نظرنا في استغالل التقلبات في توقعات 2018، 
وسلطنا الضوء أيًضا على الطرق المتاحة للمساعدة في حماية المحافظ االستثمارية 

والسعي إلى توليد العوائد من االتجاه المتوقع. وبعد بضعة أسابيع فقط من السنة، 
ارتفعت التقلبات الضمنية بشكل مفاجئ إذ تحول الشعور السائد بين المستثمرين إلى 

الخوف وتم التخلي بدرجة كبيرة عن استراتيجيات توليد الدخل من التقلبات المنخفضة. 

ومع استمرار التشديد النقدي وإمكانية حدوث تقلبات في السوق من التوترات 
التجارية، نتوقع بأن تظل التقلبات مرتفعة من الناحية الهيكلية بالنسبة لباقي الدورة. 

ونحن نعتقد بأن استراتيجيات التحوط الخاصة بتحركات السوق الضخمة غير 
المعتادة ال تزال تمثل خياًرا جذاًبا. ومع ذلك، فإننا نرى مجموعة من الفرص 

المختلفة عما كنا نراه على أبواب عام 2018. في بعض الحاالت، تجتذبنا إمكانية 
توليد الدخل عن طريق استراتيجيات بيع التقلبات، إذ يحصل البائع على الدخل 

وُيحتمل أن يحقق ربًحا إذا انخفضت درجة التقلب أو ظلت محصورة ضمن 
المستويات األعلى حالًيا. ومع ذلك، في حال ارتفاعها، يواجه البائع خسائر محتملة. 

في الحاالت المتفردة، مثل االنتخابات المكسيكية، نتوقع ارتفاع التقلبات في سوق 
العمالت - انظر تحديد االستثمارات النفعية للمحافظ االستثمارية الدائمة.

على الرغم من أن العديد من المستثمرين قد بدأوا هذا العام بالتشكيك في قيمة الدخل 
الثابت في المحافظ االستثمارية، فإننا نؤكد أيًضا على أن مختلف أصول الدخل 
الثابت كانت األفضل أداًء على الصعيد العالمي في أربعة من السنوات اإلحدى 

عشرة األخيرة منذ حدوث آخر ذروة اقتصادية في عام 2007. كما برز الدخل 
الثابت أيًضا كعنصر تنويع مفيد خالل العديد من األشهر األكثر سوًءا بالنسبة 

لألسهم األمريكية على مدى العقود القليلة الماضية – الشكل 5. واستمرت العوائد 
األدنى في التاريخ لفترة طويلة في مناطق كثيرة من أوروبا واليابان. ومن شأن 
تجنب األسواق في هذه الدول أن يخلق قدرة للمحفظة االستثمارية على امتالك 

كٍل من األسهم وأصول الدخل الثابت ذات العوائد األقوى في أي مكان آخر. 

الشكل 5. الدخل الثابت خالل األشهر األكثر سوًءا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500

مؤشر ستاندرد آند بورز 500

سندات الخزينة األمريكية

الشركات ذات التصنيف الممتاز للسندات 
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المصدر: مؤسسة هيفر، في 8 مايو 2018. المؤشرات غير ُمدارة. وال يستطيع المستثمر االستثمار بشكل مباشر في مؤشر. وهي معروضة ألغراض التوضيح فقط وال تمثل أداء أي 
استثمار معين. وال تشمل عوائد المؤشر أي نفقات أو رسوم أو مصروفات مبيعات والتي في حالة إضافتها تخفض األداء. وال يعد األداء السابق ضماًنا للنتائج المستقبلية. وقد تختلف 

النتائج الحقيقية. 
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محافظ عالم ذوي النفوذ

في منتصف عام 2018 تقريًبا، ما زلنا نرى فرًصا كبيرة – ولكن مخاطر 
أيًضا - للمستثمرين تنشأ من العالم الحالي متعدد األقطاب. ونود التأكيد على 

أن العديد من المخاطر ُتعتبر ذات طبيعة محلية بدرجة كبيرة. تتمثل االستجابة 
األكثر مالءمًة في بناء محافظ استثمارية متنوعة على نطاق واسع حسب المنطقة 

الجغرافية وفئات األصول. في توقعات 2018، أبرزنا أنه خالل العقدين 
الماضيين، تفوق أداء األسهم العالمية على األسهم اإلقليمية في بعض سنوات 

األزمة بمعدل 33%، وفي المقاالت التالية، سوف ندرس بعض المبادئ الرئيسية 
لهذه المحافظ االستثمارية، باإلضافة إلى بعض االستراتيجيات المحددة لها.

متى ستبلغ الدورة األمريكية ذروتها؟

 لطالما كانت دورة األعمال التجارية األمريكية رائدة في االقتصاد العالمي. 
في السنوات التسع الماضية، شهدت الواليات المتحدة أقوى انتعاش بين 

اقتصادات السوق المتقدمة، وإن كانت أضعف من انتعاشاتها السابقة. وبطريقة 
غير اعتيادية، أعادت الواليات المتحدة تنشيط توسعها في مرحلة متأخرة في 

العام الماضي من خالل إزالة القيود التنظيمية ومن خالل التخفيضات الضريبية. 
نتيجًة لذلك، فإن الواليات المتحدة تحّمل نفسها فوق طاقتها. ويزداد العجز في 
ميزانيتها سوًءا في مرحلة من دورة األعمال حيث من المفترض أن تتحسن. 

وتشير الثالثية المهمة المتمثلة في دورة األعمال التجارية األمريكية المتقادمة 
وتشديد السياسة النقدية والعجز الحالي األكبر إلى أن احتمال بلوغ دورة األعمال 
التجارية األمريكية ذروتها على المدى القريب أكثر من مجرد مسألة نظرية. فقد 

انخفضت البطالة في الواليات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في الذروة االقتصادية 
– الشكل 6. ومع ذلك، لم يسبق لالقتصاد أن شهد مثل هذه الضغوط المتعلقة 

باألجور الضعيفة وأسعار المستهلك في مراحل تاريخية مماثلة. نتيجًة لذلك، يتخذ 
بنك االحتياطي الفيدرالي إجراءات تشديد في السياسة على نحو غير عادي تدريجياً. 

كما تتسق العوامل األخرى أيًضا مع النمو المستمر في الواليات المتحدة. وتقّل 
القدرة المالية لدى األسر بدرجة كبيرة عما كانت عليه قبل حالتي الركود األخيرتين، 

في حين أننا ال نرى أي تجاوزات في الطلب – الشكل 7. وأخيًرا، نعتقد بأن 
االنكماش االقتصادي القادم، متى ما حدث، ينبغي أال يكون قريًبا أبداً من درجة 

الشدة التي كان عليها االنكماش االقتصادي الذي حدث في 2009-2008.

إلعطاء فكرة عن الكيفية التي سيتعامل بها بنك االحتياطي الفيدرالي مع أي 
ركود من هذا القبيل، ضع في اعتبارك أنه في فترات االنكماش السابقة، استجاب 
البنك عن طريق خفض أسعار الفائدة بعدة نقاط مئوية. لكن من غير المرجح أن 

تكون المعدالت االسمية مرتفعة مع بداية الركود القادم بما يكفي لحدوث ذلك. 
ومع ذلك، يجب أن يخلق برنامج تخفيض الميزانية العمومية الحالي لدى بنك 
االحتياطي الفيدرالي مجاالً لتقديم حوافز نقدية في المستقبل عن طريق إعادة 

بدء عمليات شراء السندات. وإذا اقتضى األمر لدعم االقتصاد، فقد يقوم بشراء 
أصول بقيمة 1 تريليون دوالر دون أن يتجاوز ذروته السابقة في الحيازات.

إذن، متى يمكن أن يبدأ أخيراً االنكماش المعتدل القادم الذي نتوقعه؟ بالنظر إلى انتعاش 
القوى العاملة وتعزيز االستثمار في األعمال التجارية والتشديد النقدي التدريجي، نعتقد 

بأن بلوغ دورة األعمال التجارية األمريكية ذروتها قبل نهاية عام 2019 أمر غير 
مرجح. ونحن نرى الفتور في أداء السوق المالي في عام 2018 حتى اآلن مخالًفا 

للتوقعات الحقيقية الستمرار النمو، في الواليات المتحدة وفي أي مكان آخر على السواء. 

تتمثل االستجابة األكثر مالءمًة 
في بناء محافظ استثمارية متنوعة 
على نطاق واسع حسب المنطقة 

الجغرافية وفئات األصول. 
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الشكل 6. بطالة أقل، معدالت مرتفعة

الشكل 7. عالمات قليلة من التجاوزات األمريكية

المصدر: مؤسسة هيفر، في 8 مايو 2018

المصدر: مؤسسة هيفر، في 8 مايو 2018

معدل البطالة )اليمين(

نسبة خدمة دين األسر المعيشية )اليمين(

المعدالت الحقيقية لصناديق بنك االحتياطي 
الفيدرالي )اليسار، معكوسة(

المحلي  الناتج  في  المعّمرة  االستهالكية  السلع  نسبة 
اإلجمالي )اليسار(
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(
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البدء في بناء محفظة استثمارية 
عالمية دائمة اآلن

ستيفن ويتينج، كبير محللي االستثمار العالمي
Global Investment Lab فيل واتسون، رئيس

كريس زيبوليتوس، الرئيس العالمي الستراتيجية الدخل الثابت

إذن، ما التعريف الدقيق للمحفظة االستثمارية الدائمة؟ نحن نعّرفها على أنها المحفظة 
التي لديها القدرة على تحمل الصعوبات المحلية أو اإلقليمية وحتى معظم الكوارث. 

وتتضمن األمثلة على ذلك الصدمات السياسية الرئيسية، مثل: محاكمة رئيس الدولة، 
وتدهور أسعار السلع، واألزمات المالية، واالنكماش االقتصادي. مع مرور الوقت، 
كانت هناك العديد من األزمات اإلقليمية التي أثرت في البداية على األسواق إقليمًيا 

وعالمًيا. ولكن باإلجمال، حققت األسواق خارج المنطقة المتأثرة تفوًقا قوًيا في األداء في 
ما يتعلق بوجهة النظر الخاصة بعام واحد، مما يقدم أمثلة على قيمة التنويع للمستثمرين 

الذين يتمتعون بدرجة كافية من الحكمة المتالك محفظة استثمارية دائمة – الشكل 1. 

مع احتمال أن يستمر التوسع االقتصادي العالمي لمدة أطول من المتوقع 
بحسب االتفاق الجماعي، نوصي بمتابعة ترجيح قيمة زائدة لألسهم وأصول 
المخاطر األخرى ولكن األهم من هذا التحديد لمركز المحفظة االستثمارية 

على المدى المتوسط هو تكوين مخصصات األصول الموصى بها على المدى 
الطويل. من خالل الجمع بين التعرض الحكيم ألصول المخاطر وتخصيص 

عالمي لألصول المتنوعة ، يمكن للمستثمرين بناء محفظة استثمارية 
دائمة. ونحن نعتقد بأنه من المهم لهم أن يفعلوا ذلك في الوقت الحالي.

الشكل 1. أداء األسهم العالمية واإلقليمية عقب األزمات اإلقليمية

المصدر: مؤسسة هيفر، في 8 مايو 2018. المؤشرات غير ُمدارة. وال يستطيع المستثمر االستثمار بشكل مباشر في مؤشر. وهي معروضة ألغراض التوضيح فقط وال تمثل أداء أي 
استثمار معين. وال تشمل عوائد المؤشر أي نفقات أو رسوم أو مصروفات مبيعات والتي في حالة إضافتها تخفض األداء. وال يعد األداء السابق ضماًنا للنتائج المستقبلية. وقد تختلف 

النتائج الحقيقية. 

 العوائد العالمية بعد شهر واحد العوائد خالل السنة األولى من األزمة )%(األزمة اإلقليمية
من بداية األزمة )%(

 آسيا األزمة اآلسيوية 1997
28.3-

 العالم 
15.0

7.0-

 أمريكا الالتينية أزمة أمريكا الالتينية 1998
35.1-

 العالم 
22.0

14.0-

 أوروبا أزمة االتحاد األوروبي 2013-2011
10.5-

 العالم 
6.9-

8.9-

 أمريكا الالتينية انهيار السلع 2015
30.8-

 العالم 
1.8-

0.2
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الشكل 2. أداء فئات األصول وتخصيص األصول

المصدر: بلومبيرج، Citi Private Bank، في 10 مايو 2018. انظر مسرد المصطلحات لالطالع على تعريفات فئات األصول. المؤشرات غير ُمدارة. وال يستطيع المستثمر االستثمار 
بشكل مباشر في مؤشر. وهي معروضة ألغراض التوضيح فقط. وال يعد األداء السابق ضماًنا للعوائد المستقبلية. وقد تختلف النتائج الحقيقية.

استراتيجيات التقييم التكيفية )AVS( هي المنهجية التي يتبعها Private Bank في تخصيص األصول االستراتيجي مسجلة الملكية. يمثل "تخصيص األصول" في هذا المخطط مخصًصا 
ط. وتمثل مستويات المخاطر إشارًة إلى رغبة العميل في المخاطرة.  لمخاطر AVS من المستوى 3، والذي يتضمن مخصصات لألسهم والدخل الثابت والسلع والنقد وصناديق التحوُّ
المخاطر من المستوى 3 - يستهدف ارتفاع بسيط في قيمة رأس المال، وثانًيا الحفاظ على رأس المال. وقد تم احتساب العوائد المبينة على مستوى فئات األصول باستخدام المؤشرات وهي 

ال تعكس الرسوم التي كانت ستؤدي إلى خفض األداء المبين.

المحافظ االستثمارية الدائمة عالمية ومتنوعة 

 يمثل التنويع العالمي حجر الزاوية لجميع المحافظ االستثمارية الدائمة. 
وهذا يتضمن حيازة مجموعة واسعة ُمختارة من مختلف فئات األصول وفئات 

األصول الفرعية عبر البلدان في جميع أنحاء العالم. وتشير األحداث الفعلية 
والبيانات الناتجة إلى أن هذا ليس مجرد ممارسة نظرية. فقد أثبتت سنوات من 

التاريخ المالي بصورة متكررة أن المحافظ المتنوعة عالمًيا ُتعتبر أكثر قدرًة على 
توليد عوائد جذابة ومعّدلة حسب المخاطر مقارنًة بالمحافظ المركزة األخرى. 

لالطالع على محفظة استثمارية دائمة قيد العمل، فّكر في أداء فئات األصول 
الرئيسية وفئات األصول الفرعية بين عامي 2007 و2017. 

 كان من الممكن تحقيق األداء األعلى المعّدل في ضوء المخاطر - 
 وفق ما يتم قياسه بنسبة شارب - من خالل تخصيص متنوع عالمًيا يتماشى 

 عند أحد مستويات فئة األصول مع مخصص مخاطر AVS من المستوى 3 لدى 
Citi Private Bank بالدوالر األمريكي – الشكل 2. حتى في أعقاب األزمة 

المالية العالمية في 2008-2009، تلك الفترة التي انخفض فيها المؤشر العالمي 
للعائد اإلجمالي لألسهم بنسبة 54%، أثبت نفس التخصيص العالمي صموده، 
حيث أنه لم يشهد أي انخفاض صاٍف عند قياسه على مدى فترة زمنية تبلغ 5 

سنواٍت أو أطول. وعند النظر ببساطة إلى العوائد، نجد أن أداء محافظ العمالء 
التي اتبعت عن كثب مخصصات األصول المتنوعة عالمًيا والموصى بها من 

جانبنا قد تفوق بشكل عام على أداء تلك المحافظ التي لم تتبع هذه المخصصات 
خالل الفترتين األخيرتين البالغتين سنة واحدة وثالث سنواٍت – الشكل 3. 

2007 
)%(

2008 
)%(

2009 
)%(

2010 
)%(

2011 
)%(

2012 
)%(

2013 
)%(

2014 
)%(

2015 
)%(

2016 
)%(

2017 
)%(

 تراكمي
)%(

العائد المعّدل بحسب 
المخاطر*

أسهم األسواق 
 الناشئة
33.6

الحكومة المتقدمة 
13.0

 العائد المرتفع 
63.9

رأس المال الصغير/
المتوسط األمريكي 

27.1

العملة الصعبة 
 لألسواق الناشئة

8.7

 العائد المرتفع 
18.9

رأس المال الصغير/
المتوسط األمريكي 

36.6

رأس المال الضخم 
 األمريكي 

13.6

رأس المال الصغير/
المتوسط العالمي 
باستثناء الواليات 

المتحدة 10.9

رأس المال الصغير/
المتوسط األمريكي 

16.0

 أسهم األسواق 
 الناشئة
31.0

رأس المال الصغير/
المتوسط األمريكي 

157.7

تخصيص األصول 
0.39

الحكومة المتقدمة 
10.5

 النقد 
1.8

أسهم األسواق 
 الناشئة 

62.8

رأس المال الصغير/
المتوسط العالمي 
باستثناء الواليات 

المتحدة 16.0

الحكومة المتقدمة 
7.1

العملة الصعبة 
لألسواق الناشئة 

18.0

رأس المال الضخم 
 األمريكي 

32.1

رأس المال الصغير/
المتوسط األمريكي 

10.0

رأس المال الضخم 
العالمي باستثناء 
 الواليات المتحدة 

3.4

 العائد المرتفع 
14.0

رأس المال الضخم 
 األمريكي 

22.3

رأس المال الضخم 
 األمريكي 

140.0

 العائد المرتفع 
0.39

 تخصيص 
 األصول 

8.9

الدرجة االستثمارية 
 المتقدمة 

-8.6

رأس المال الصغير/
المتوسط األمريكي 

39.2

أسهم األسواق 
 الناشئة 

14.4

الدرجة االستثمارية 
 المتقدمة 

4.3

رأس المال الصغير/
المتوسط العالمي 
باستثناء الواليات 

المتحدة 17.7

رأس المال الصغير/
المتوسط العالمي 
باستثناء الواليات 

المتحدة 29.4

رأس المال الصغير/
المتوسط العالمي 
باستثناء الواليات 

المتحدة 7.7

رأس المال الضخم 
 األمريكي 

1.9

رأس المال الضخم 
 األمريكي 

11.5

رأس المال الصغير/
المتوسط العالمي 
باستثناء الواليات 

المتحدة 20.1

العائد المرتفع 
118.9

العملة الصعبة 
لألسواق الناشئة 

0.38

الدرجة االستثمارية 
 المتقدمة 

6.7

العملة الصعبة 
لألسواق الناشئة 

-11.7

رأس المال الصغير/
المتوسط العالمي 
باستثناء الواليات 

المتحدة 34.9

 العائد المرتفع
13.8

 العائد المرتفع 
2.6

رأس المال الصغير/
المتوسط األمريكي 

17.5

رأس المال الضخم 
العالمي باستثناء 
الواليات المتحدة 

25.8

العملة الصعبة 
 لألسواق الناشئة 

7.2

العملة الصعبة 
 لألسواق الناشئة 

1.5

أسهم األسواق 
 الناشئة 

10.1

رأس المال الصغير/
المتوسط األمريكي 

18.6

العملة الصعبة 
لألسواق الناشئة 

113.3

رأس المال الضخم 
 األمريكي 

0.34

رأس المال الضخم 
 األمريكي 

6.4

تخصيص األصول 
-22.4

العملة الصعبة 
لألسواق الناشئة 

29.6

رأس المال الضخم 
 األمريكي 

13.5

رأس المال الضخم 
 األمريكي 

2.6

أسهم األسواق 
 الناشئة 

17.4

تخصيص األصول 
15.4

تخصيص األصول 
6.2

تخصيص األصول 
0.1

العملة الصعبة 
 لألسواق الناشئة 

9.3

تخصيص األصول 
15.5

أسهم األسواق 
 الناشئة 
107.3

رأس المال الصغير/
المتوسط األمريكي 

0.28

العملة الصعبة 
 لألسواق الناشئة 

6.0

 العائد المرتفع 
-27.9

رأس المال الضخم 
العالمي باستثناء 
الواليات المتحدة 

25.3

العملة الصعبة 
لألسواق الناشئة 

12.3

 النقد 
0.1

رأس المال الضخم 
العالمي باستثناء 
الواليات المتحدة 

16.7

 العائد المرتفع 
8.4

رأس المال الضخم 
العالمي باستثناء 
 الواليات المتحدة 

6.2

 النقد 
0.0

تخصيص األصول 
7.5

رأس المال الضخم 
العالمي باستثناء 
الواليات المتحدة 

14.3

تخصيص األصول 
95.4

أسهم األسواق 
 الناشئة 

0.27

رأس المال الضخم 
العالمي باستثناء 
 الواليات المتحدة 

5.8

رأس المال الضخم 
 األمريكي 

-36.0

رأس المال الضخم 
 األمريكي 

25.3

تخصيص األصول 
10.4

تخصيص األصول 
-0.7

رأس المال الضخم 
 األمريكي 

16.0

أسهم األسواق 
 الناشئة 

3.8

أسهم األسواق 
 الناشئة 

5.6

الحكومة المتقدمة 
-2.1

رأس المال الصغير/
المتوسط العالمي 
باستثناء الواليات 

المتحدة 7.3

 العائد المرتفع 
10.3

رأس المال الصغير/
المتوسط العالمي 
باستثناء الواليات 

المتحدة 75.7

رأس المال الصغير/
المتوسط العالمي 
باستثناء الواليات 

المتحدة 0.27

 النقد 
4.8

رأس المال الضخم 
العالمي باستثناء 
الواليات المتحدة 

-38.9

تخصيص األصول 
23.4

الحكومة المتقدمة 
7.5

رأس المال الصغير/
المتوسط األمريكي 

-2.0

تخصيص األصول 
12.0

الدرجة االستثمارية 
 المتقدمة 

0.3

الدرجة االستثمارية 
 المتقدمة 

3.1

رأس المال الصغير/
المتوسط األمريكي 

-2.6

رأس المال الضخم 
العالمي باستثناء 
 الواليات المتحدة 

7.1

العملة الصعبة 
لألسواق الناشئة 

9.3

الدرجة االستثمارية 
 المتقدمة 

62.0

الدرجة االستثمارية 
 المتقدمة 

0.25

رأس المال الصغير/
المتوسط األمريكي 

3.8

رأس المال الصغير/
المتوسط األمريكي 

-39.5

الدرجة االستثمارية 
 المتقدمة 

19.2

الدرجة االستثمارية 
 المتقدمة 

5.8

رأس المال الضخم 
العالمي باستثناء 
الواليات المتحدة 

-11.2

الدرجة االستثمارية 
 المتقدمة 

11.2

 النقد 
0.0

 العائد المرتفع 
0.2

الدرجة االستثمارية 
 المتقدمة 

-3.6

الدرجة االستثمارية 
 المتقدمة 

4.3

الدرجة االستثمارية 
 المتقدمة 

9.1

رأس المال الضخم 
العالمي باستثناء 
الواليات المتحدة 

48.4

رأس المال الضخم 
العالمي باستثناء 
الواليات المتحدة 

0.20

 العائد المرتفع 
2.6

رأس المال الصغير/
المتوسط العالمي 
باستثناء الواليات 

المتحدة 42.7-

الحكومة المتقدمة 
1.4

رأس المال الضخم 
العالمي باستثناء 
 الواليات المتحدة 

4.8

أسهم األسواق 
 الناشئة 
-12.5

الحكومة المتقدمة 
0.2

الحكومة المتقدمة 
-5.7

 النقد 
0.0

 العائد المرتفع 
-4.9

الحكومة المتقدمة 
1.8

الحكومة المتقدمة 
6.0

الحكومة المتقدمة 
44.3

الحكومة المتقدمة 
0.12

رأس المال الصغير/
المتوسط العالمي 
باستثناء الواليات 

المتحدة 2.4-

 أسهم األسواق 
 الناشئة
-45.7

 النقد 
0.1

 النقد 
0.1

رأس المال الصغير/
المتوسط العالمي 
باستثناء الواليات 

المتحدة 14.4-

 النقد 
0.1

العملة الصعبة 
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الشكل 3. أهمية اتباع الخطة

الشكل 4. توقعاتنا طويلة األجل لفئات األصول العالمية

المصدر: Citi Private Bank Global Investment Lab، في 1 مايو 2018.
يقيس االختالف عن تخصيصنا الموصى به درجة اتباع محافظ العمالء لمخصصاتنا الموصى بها على جميع مستويات المخاطر. فكلما كانت نسبة االختالف أقل، كانت المحافظ أكثر 
توافًقا مع مخصصاتنا الموصى بها. وتشير نسبة 0% إلى التوافق الكامل مع توصياتنا. هذه المعلومات مستمدة من البيانات مسجلة الملكية لبنك Private Bank والتي تغطي محافظ العمالء 

.AVS مقارنًة بمخصصات
وال يعد األداء السابق ضماًنا للعوائد المستقبلية. وقد تختلف النتائج الحقيقية.

العوائد  تقديرات  تستند   .Citi Private Bank لدى  الكمية  األبحاث  فريق  المصدر: 
االستراتيجية إلى المعطيات في 31 ديسمبر 2017. وُتقّدر العوائد بالدوالر األمريكي. ُتعّد 
أن  بها  ُيقصد  وال  إخطار  دون  من  للتغيير  وتخضع  الرأي  عن  تعبيًرا  التقديرات  جميع 
لألداء  ضمانة  االستراتيجية  العوائد  تقديرات  تعتبر  ال  المستقبلية.  لألحداث  ضماًنا  تكون 
الحقيقية.  النتائج  تختلف  وقد  المستقبلية.  للعوائد  ضماًنا  السابق  األداء  يعد  وال  المستقبلي. 
إلى  الرجوع  ُيرجى  األصول.  فئات  من  فئة  كل  لتمثيل  المؤشرات  عوائد   AVS تستخدم 

مسرد المصطلحات لالطالع على تعريفات المصطلحات.

وعلى الرغم من هذه الدروس المستفادة من التاريخ المالي، نجد أن العديد من 
العمالء ال يزالون يستثمرون في الغالب في فئتين من فئات األصول، حيث يمتلك 

أقل من واحد من كل خمسة عمالء محفظة متنوعة على نطاق واسع من جهة 
فئات األصول وأنواع االستثمار. كما أنهم ال يقومون عادًة بالتنويع على الصعيد 
الدولي، حيث تتركز نسبة 91% من حيازاتهم في عملة واحدة. ودائًما ما تكون 

هذه المحافظ "المنحازة لالستثمار في األسهم الداخلية"، التي تتركز في فئات معينة 
من األصول، أكثر مخاطرًة. ونعتقد أنها تبدو معرضة للمخاطر بشكل خاص، 

وسط البيئة الحالية السياسية واالقتصادية األكثر استقطاًبا واألقل عالميًة. 

وننصح بمعالجة هذا التعرض فوًرا عن طريق تنفيذ محفظة استثمارية 
مدروسة بعناية ومستمدة من فئات األصول العالمية الموضحة في الشكل 

4، مع استغالل فوارق التقييم التي نراها في جميع أنحاء العالم.

تقدير العوائد االستراتيجي 
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الشكل 5. درجة التقلبات والعوائد المعدلة بحسب المخاطر لألسهم األمريكية والعالمية 

المصدر: Factset، في 10 مايو 2018. يغطي الفترة من 1988 إلى 2018. انظر مسرد المصطلحات لالطالع على التعريفات.
المؤشرات غير ُمدارة. وال يستطيع المستثمر االستثمار بشكل مباشر في مؤشر. وهي معروضة ألغراض التوضيح فقط. وال يعد األداء السابق ضماًنا للعوائد المستقبلية. وقد تختلف 

النتائج الحقيقية.

واصْل االستثمار وواصل التخصص

باإلضافة إلى كون المحفظة الدائمة متنوعة عالمًيا، فإنها تستخدم سلطة 
الوقت في األسواق. وعلى المدى الطويل، قد تكون العوائد المركبة 

- نتيجة إعادة استثمار األرباح ومدفوعات القسائم - هائلة. 

وتوفر تجربة األسهم األمريكية مثاالً جيًدا. فمنذ عام 1970، حققت األسهم 
األمريكية متوسط عوائد بنسبة 8% في السنة من حيث شروط السعر البسيطة. 

ولكن مع توزيع أرباح األسهم وإعادة استثمارها، تصبح هذه النسبة 12% في 
السنة. حتى على مدى العقود الثالثة الماضية، عندما كانت نسب أرباح األسهم 
األمريكية الموزعة منخفضة تاريخًيا، كان نمو أرباح األسهم وإعادة استثمارها 

يشكل نصف إجمالي عوائد األسهم األمريكية. ويوضح الشكل 4 تقديراتنا للعوائد 
المركبة من كل فئة من فئات األصول على مدى العشر سنوات القادمة. 

كما ترى، هناك اختالفات كبيرة في العوائد المقدرة وقيمة االستثمار النسبية 
لفئات األصول المختلفة. وتفترض تقديرات العوائد االستراتيجية لمدة عشر 

سنواٍت، كتلك الموضحة أعاله، أنه سيكون هناك تباطٌؤ اقتصادي وركوٌد وغير 
ذلك من األحداث المهمة خالل تلك الفترة. وعند وقوع مثل هذه األحداث وتغيير 

القيم االستراتيجية التطلعية، تتم إعادة موازنة المحافظ الدائمة للحصول على 
المزيد من التعرض ألصول أرخص. ويظل االستثمار في المحافظ الدائمة 

مستمًرا وتتم إعادة تخصيص تلك المحافظ بانتظام. كما أن حيازة العديد من 
فئات األصول على مدى فترات طويلة من الزمن يمثل عامالً مساعًدا أيًضا.

ال تقم بتوقيت األسواق

يفقد المستثمرون ذوو فترات الحيازة األقصر فوائد التنويع وإعادة التوازن 
ويعّرضون محافظهم بالفعل لمخاطر أعلى. ويبين الشكل 5 درجة التقلبات 

)االختالف المعياري( والعوائد المعدلة بحسب المخاطر )نسبة شارب( لكل من 
األسهم األمريكية والعالمية على مدى فترات زمنية تاريخية مختلفة. وكلما كانت فترة 

الحيازة أقصر، كلما ازدادت درجة التقلبات وازداد ضعف العوائد المعدلة بحسب 
المخاطر. وينطبق الشيء ذاته مع الدخل الثابت. فتداول السندات خالل فترة قصيرة 

ال يسمح لألوراق المالية بتحقيق الفائدة المتجمعة. وبهذا تتضح ميزة تبني رؤية 
العشر سنواٍت - كما هو الحال في منهجية تخصيص األصول االستراتيجي لدينا.

على الرغم من أن الدليل على مواصلة نهج األصول المعّرضة للمخاطر ُيعد مقنًعا، 
يتبنى العديد من المستثمرين االتجاه المعاكس. وينتقلون بقوة بين األصول المعّرضة 

للمخاطر والنقد في محاولة لتحقيق أقصى استفادة من االرتفاع في األسعار مع 
محاولة تجنب االنخفاضات الكبيرة. ولكن بعيًدا عن زيادة عوائد المحفظة االستثمارية 

أو تقليل المخاطر، يمكن أن يكون لتوقيت السوق تأثير معاكس بكّل بساطة. وفي 
كثير من األحيان، يحرص المستثمرون الذين يسعون إلى توقيت األسواق على أن 
تكون قراراتهم قائمة على "الغريزة" أو على قراءتهم "لعلم نفس السوق". وعلى 

الرغم من ذلك، فإن ما يحدث عادًة هو أن من يقومون بتوقيت السوق يقعون 
ضحية للجشع والخوف بأنفسهم، وينتهي بهم المطاف إلى التقيد بالنقد لفترة طويلة 

جًدا و/أو التعرض لمخاطر مفرطة في وقت متأخر جًدا في سوق صاعدة. 

العوائد المعّدلة بحسب المخاطر )نسبة شارب(درجة التقلبات )االختالفات المعيارية(

مؤشر مورجان ستانلي لجميع مؤشر ستاندرد آند بورز 500
مؤشر مورجان ستانلي لجميع مؤشر ستاندرد آند بورز 500دول العالم

دول العالم

101.61.3 سنواٍت104.64.1 سنواٍت

0.40.3سنة واحدة17.116.9سنة واحدة

0.20.2ربع سنة32.330.4ربع سنة

0.10.1شهر واحد54.949.5شهر واحد

0.10.0أسبوع واحد55.0829.2أسبوع واحد
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وال تمنح ترجيًحا زائًدا للنقد

 إّن حيازة النقد الزائد ال تخلو من المخاطر، كما أنها ال تؤدي إلى زيادة عوائد 
 المحفظة. وبصرف النظر عن عدم االستفادة من العوائد المركبة من خالل 

حيازة أصول المخاطر، فإن حيازة مبالغ كبيرة من السيولة النقدية يعّرض المحافظ 
لضرر التضخم. وتقّدر منهجية تخصيص األصول االستراتيجي الخاصة ببنك 

Private Bank - استراتيجيات التقييم التكيفية - عائًدا سنوًيا للنقد بنسبة %1.88 
فقط خالل العقد المقبل من الزمن. وهذا هو أقل تقدير استراتيجي للعائد من أي فئة 

من فئات األصول، باستثناء السلع – الشكل 4. ومع ذلك، فإننا نالحظ أن حوالي ثلث 
العمالء يحتفظون بأكثر من 80% من محافظهم في صورة النقد وما في حكمه. 

 وحقيقة األمر: حتى لو تم تنفيذ المحفظة في أسوأ األوقات الممكنة، فإن الفوائد 
 الُمحققة من مواصلة نهج تخصيص األصول المتنوعة عالمًيا ال يزال متاًحا. 

الشكل 6. فوائد مواصلة النهج

*تبنى المستثمر تخصيًصا قبل شهر واحد من بداية فترة الضغوط، وظل مستثمًرا لمدة 10 سنواٍت.

ُتعد AVS منهجية لتخصيص األصول االستراتيجي لدى Citi Private Bank،  تم تطويرها بواسطة فريق تخصيص األصول العالمية. يسعى مستوى المخاطر 3 إلى تحقيق مستوى بسيط 
من ارتفاع قيمة رأس المال، وثانًيا الحفاظ على رأس المال، ويسعى مستوى المخاطر 5 إلى تحقيق الحد األقصى من نمو رأس المال على المدى الطويل. 

وال يعد األداء السابق ضماًنا للنتائج المستقبلية. وقد تختلف النتائج الحقيقية.

الرسوم  )إجمالي   AVS ُمخصصات  من  المحققة  العوائد 
والنفقات( خالل فترات الضغوط الثمانية مقابل النقد*

يبين الشكل 6 أداء المخصصات العالمية لفترة العشر سنواٍت التي تشكلت 
قبل شهر واحد من اندالع نوبات كبيرة من ضغوط السوق، بما في ذلك 

األزمة المالية العالمية في 2008-2009. وفي جميع الحاالت الثمانية، 
ظّل أداء هذه المخصصات يفوق أداء النقد بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، 

على الرغم من االنخفاضات الكبيرة بعد تشكيل المخصصات على الفور.

وحتى لو كانت هناك نوبة أخرى من ضغوط السوق في المستقبل القريب - وهو أمر 
ممكن، ولكننا ال نتوقعه - فإننا ننصح المستثمرين الذين يحتفظون باحتياطيات نقدية 

كبيرة باالستثمار بشكل كامل وببدء االستثمار اآلن، ثم االستمرار في هذا النهج. 
اّطلع على أفكار الدخل الثابت في وّظف كل ما لديك من نقد على النحو األنسب.

األصول التقليدية من المستوى 3

 + HF + 5 األصول التقليدية من المستوى
أصول غير سائلة %30

النقد

)%
العوائد السنوية الُمحققة )

25

20

10

5

0

15

أزمة النفط 
 لدى أوبك 

أكتوبر 1973 
- مارس 

1974

ارتفاع أسعار 
 الفائدة 

نوفمبر 1979 
- أغسطس 

1981

اإلثنين األسود 
في أكتوبر 

1987

حرب 
 الخليج األولى 
يوليو 1990 - 
أكتوبر 1990

األزمة المالية 
 الروسية 
أغسطس 
 - 1998

أكتوبر 1998

 انفجار فقاعة
 اإلنترنت

مارس 2000 
- مارس 

2001

 ركود 2001
مارس 2001 

- سبتمبر 
2001

األزمة المالية 
 العالمية 
أغسطس 
 - 2008

مارس 2009



15

المساعدة في الحفاظ على المكاسب الحالية وإدارة 
ط مخاطر المحفظة من خالل استراتيجيات التحوُّ

بعد ما يقرب من عقد من العوائد المتينة عبر العديد من فئات األصول 
المعّرضة للمخاطر واألسواق كثيرة المخاطر، ندرك أن العديد من 

المستثمرين يهتمون بالمحافظة على المكاسب التي حققوها. ولكن هذا ال 
يعني بيع األصول واالحتفاظ بالنقد. فهناك طرق أخرى أكثر ذكاًء للتخفيف 

من تأثيرات التقلبات على المحفظة االستثمارية، وتحقيق أرباح طويلة 
األجل، مع االحتفاظ أيًضا بالتعرض ألي ارتفاع مستمر في السوق.

ط متماسكة.  ويتمثل أحد االحتماالت التي يمكن اعتبارها في تنفيذ استراتيجية تحوُّ
ط يمكن أن يساعد في تحسين صورة مخاطر المحفظة االستثمارية وبالتالي  فالتحوُّ
الحد من عدم اليقين. فعلى سبيل المثال، قد يكون المستثمر قلًقا بشأن التقييم العالي 
طويل المدى لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، ولكنه متردد بشأن تفويت فرصة 

تحقيق مكاسب أخرى محتملة. ومن خالل تنفيذ استراتيجية تعمل على تحقيق أرباح 
إذا انخفض سعر السوق بما يزيد عن مبلغ معين، يمكن للمستثمر االحتفاظ بالتعرض 
للمؤشر مع الحد من مخاطر الهبوط. وهناك عالوة لمحافظ التحوط، ولكنها قد تكون 

مفيدة عندما تصل درجة تقلبات السوق إلى المعدل المتوسط أو دون المتوسط.

البدء في بناء محفظة استثمارية دائمة اآلن 

الخطوة األولى نحو بناء محفظتك االستثمارية الدائمة هي بتحليل مخصصاتك 
الحالية. وسوف َيسعد Global Investment Lab بتزويدك بتقرير موجز 
يلخص مخصصاتك الحالية ويبرز مدى اختالفها عن توصياتنا. بعد ذلك، يمكن 
أن يعمل معك فريق Private Bank للمساعدة في العثور على طرق مناسبة 

لتعزيز تنويعك العالمي. ونحن نعتقد بأن المحفظة الدائمة التي تبنيها بهذه الطريقة 
ستشّكل أساس ثروتك المالية. ويمكنك بعد ذلك متابعة االستثمارات النفعية 

خارج نطاق هذا التخصيص األساسي، كما سنستكشف في المقال التالي. 

ساهم في هذا المقال أيًضا غسان عبد هللا، وجو كابالن، 
وبيسان ليمراتانامونغكول، ومالكولم سبيتلر.

ط يمكن أن يساعد في تحسين  التحوُّ
صورة مخاطر المحفظة االستثمارية 

وبالتالي الحد من عدم اليقين. 
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وّظف كل ما لديك من نقد على النحو األنسب 

لقد عملت ستة ارتفاعات في أسعار الفائدة المتعلقة بالسياسة من قبل بنك االحتياطي 
الفيدرالي منذ ديسمبر 2015 على رفع أسعار الفائدة قصيرة األجل عبر سندات 

الخزينة واألوراق التجارية وأدوات الليبور. وصل سعر الليبور للدوالر األمريكي لمدة 
ثالثة أشهر إلى نسبة 2.35% وهو ما يمثل أعلى مستوى له حالًيا منذ عشر سنواٍت. 
وإذا استمر بنك االحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة كما نتوقع، فإننا نعتقد بأن 

أسعار الليبور قد ترتفع 100 نقطة مئوية أخرى من المستويات الحالية خالل فترة 
الثمانية عشر شهًرا المقبلة. بالنسبة للجزء األقل مخاطر في المحافظ االستثمارية، 
فإننا نرى العديد من الخيارات الجذابة لتوظيف النقد على نحو أنسب في هذه البيئة.

وقد استفاد بالفعل عدد من أسواق الدخل الثابت ذات المعدل العائم من ارتفاع 
أسعار الليبور. وهي تتراوح من السندات المؤسسية الممتازة غير المضمونة 

إلى األوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية غير التابعة للوكاالت 
)RMBS(. وقد أظهرت هذه األسواق، التي عادًة ما تكون أقل من حيث 

المدة، استقراًرا نسبًيا خالل فترات التقلبات المرتفعة ألسعار الفائدة. وال نزال 
نعتقد بأن هذه األصول قد تكّمل المحافظ االستثمارية األساسية عن طريق 

توفير دخل مستقر أو متزايد وحساسية أقل نسبًيا تجاه زيادة األسعار. 

كما أننا نفضل استراتيجيات القروض البنكية ذات العائد المرتفع وذات سعر 
الفائدة المتغير التي يديرها مديرون نشطون من األطراف الثالثة. وفي حين أن 

هذه األوراق المالية صادرة عن شركات ذات تصنيفات ائتمانية منخفضة، فإنها 
عادًة ما تكون قروًضا مضمونة وتحظى بترتيب أول في هيكل رأس المال. 
واألهم من ذلك أن مدفوعات القسائم الخاصة بها تطفو على أسعار الليبور 

األمريكية. وبجانب الخلفية الداعمة ألساسيات االئتمان المؤسسي، فقد ساعد هذا 
القروض البنكية ذات العائد المرتفع على التفوق في األداء على كل من السندات 

األمريكية ذات العائد المرتفع وأسواق األسهم من بداية العام حتى تاريخه. 

ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين أن يدركوا أن العوامل الفنية تتسبب في 
رفع أسعار الليبور وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على أداء القرض المصرفي. لقد 
اتسعت فروق أسعار الليبور لمدة 3 أشهر على األسعار لمدة شهر واحد. في 

بعض الحاالت التي يحدث فيها ذلك، يمكن للُمصدرين تحويل السعر األساسي 
المعنّي إلى خيار العوائد األقل، والذي بدوره يحقق تدفقات نقدية أقل. 

ومع ذلك، فإننا نرى أن فروق أسعار القروض البنكية ذات العائد المرتفع إلى 
الليبور البالغة نحو 370 نقطة مئوية ال تزال تمنح قيمة جيدة، ال سيما بالمقارنة 
 .BB مع الفروق في أسعار السندات ذات العائد المرتفع واألعلى جودة من الفئة

يمكن الستراتيجيات الطرف الثالث النشطة التي تشارك في سوق األوراق المالية 
المدعومة بالرهون العقارية السكنية غير التابعة للوكاالت )RMBS( أن تستفيد 
أيًضا من تزايد أسعار الفائدة قصيرة األجل، على الرغم من أنها ليست أسعاًرا 

عائمة بشكل تام. وتقدم األوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية السكنية غير 
التابعة للوكاالت، والتي يتم إنشاؤها من خالل تجميع أنواع مختلفة من قروض 
الرهن العقاري السكني، مستويات مختلفة من المخاطر والعائد وتوليد الدخل. 

وعلى الرغم من ارتباط شفافية السوق في كثير من األحيان باألزمة المالية العالمية 
لعام 2008، إال أنها تحسنت منذ ذلك الحين، وأصبحت المخاطر األساسية أكثر 

وضوًحا. ونحن نتوقع أن تظل األوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية السكنية 
غير التابعة للوكاالت معزولة نسبًيا عن درجة التقلبات المرتفعة في األسهم.

وقد تستفيد أيًضا األوراق المالية المختلطة من ارتفاع سعر الليبور. تقوم األوراق 
المالية المفضلة ذات سعر الفائدة الثابت إلى العائم في الواليات المتحدة بتقديم قسائم 

ذات سعر ثابت لفترة معينة، يمتلك الُمصدر خاللها خيار استرداد األوراق المالية 
بالسعر األصلي. وإذا لم يتم استردادها، تطفو هذه األوراق المالية بعد ذلك فوق سعر 

الليبور، باإلضافة إلى فرق محدد في السعر. وبسبب ارتفاع عوائد سندات الخزينة 
األمريكية على المدى الطويل وارتفاع درجة تقلبات األسهم، انخفضت أسعار 

األوراق المالية هذه في األشهر األخيرة. مع عودة عائد السند المختلط المحتفظ به 
حتى تاريخ االستدعاء إلى أعلى من 5%، فإننا نفضل القطاع المالي األمريكي. 

أخيًرا، بالنسبة للخاضعين للضرائب في الواليات المتحدة، يظّل الدين المحلي 
عبر منحنى العائد مرتفًعا، مع انحدار منحنى عائد السندات المحلية طويلة 

األجل. من المتوقع أن يظل صافي العرض ضعيًفا، مما يشكل ضغًطا 
على نسب العائد لتصل إلى معدل أقل. تبدو األسعار قصيرة األجل األكثر 

ارتفاًعا جذابة ونحن نفضل كل من فرص القسيمة وسعر الفائدة العائم. كما 
توفر السندات المحلية األقصر أجاًل والقابلة لالستدعاء عوائد جذابة. 

ُترجح لجنة االستثمار العالمية لدينا قيمًة زائدة للدخل الثابت 
قصير األجل من الدرجة االستثمارية األمريكية.
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تتأثر السندات بعدد من المخاطر، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر الدفع المسبق. وبصفة عامة، عندما ترتفع أسعار الفائدة السائدة، تنخفض أسعار األوراق 
المالية ذات الدخل الثابت. وتتعرض السندات لمخاطر االئتمان إذا أدى انخفاض التصنيف االئتماني، أو الجدارة االئتمانية للُمصِدر إلى انخفاض سعر السندات. وتخضع السندات مرتفعة 
العائد لمخاطر إضافية مثل زيادة مخاطر التخلف عن السداد والتقلب الكبير بسبب انخفاض جودة االئتمان لإلصدارات. وأخيًرا، يمكن أن تتعرض السندات لخطر الدفع المسبق. عندما 
االستثمار  من  الفائدة  مدفوعات  األساسية  السندات  ستفقد  لذلك،  ونتيجًة  سابًقا.  الُمصدرة  السندات  سداد  مع  أقل،  فائدة  بسعر  األموال  اقتراض  الُمصِدر  يختار  قد  الفائدة،  أسعار  تنخفض 

وستضطر إلى إعادة االستثمار في السوق التي تكون فيها أسعار الفائدة السائدة أقل مما كانت عليه عند إجراء االستثمار األّولي. 

وال يستطيع المستثمر االستثمار بشكل مباشر في مؤشر. وهي معروضة ألغراض التوضيح فقط. وال يعد األداء السابق ضماًنا للعوائد المستقبلية. وقد تختلف النتائج الحقيقية. جميع 
التوقعات ُتعد تعبيًرا عن الرأي وتخضع للتغيير دون إخطار وال ُيقصد بها أن تكون ضماًنا لألحداث المستقبلية. وقد توجد مخاطر إضافية مرتبطة باالستثمار الدولي، بما في ذلك عوامل 
أجنبية و/أو اقتصادية و/أو سياسية و/أو نقدية و/أو قانونية، وتغير أسعار صرف العمالت، والضرائب األجنبية، واالختالفات في المعايير المالية والمحاسبية. ويمكن أن تتفاقم هذه المخاطر 

في األسواق الناشئة. وقد ال يكون االستثمار الدولي متاًحا للجميع.

قد ال تكون االستراتيجيات الواردة في هذه الوثيقة مناسبة لجميع المستثمرين. وقد يكون لالستراتيجيات والخدمات التي تمت مناقشتها في هذه الوثيقة متطلبات تتعلّق باألهلية يجب استيفاؤها 
قبل االستثمار. ويتعين على كل مستثمر إمعان النظر في المخاطر المرتبطة باالستثمار واتخاذ القرار استناًدا إلى الظروف الخاصة به وتوافق االستثمار مع أهدافه. تنطوي المنتجات 

واالستراتيجيات الوارد وصفها في هذا المستند على مخاطر وقد ال تؤتي ثمارها على النحو الموضح. 

الشكل 9. فرص العائد المرتفع

المصادر: مؤسسة هيفر أناليتكس، مؤشرات بلومبيرج باركليز، ستاندرد آند بورز في مايو 2018. السندات المعيارية ذات العائد المرتفع وعوائد القروض إلى المعدل األسوأ )%(.
ال ُيعد األداء السابق مؤشًرا على العوائد المستقبلية. وقد تختلف النتائج الحقيقية.
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تحديد االستثمارات النفعية للمحافظ الدائمة

من المحتمل أن تعزز االستثمارات النفعية خارج الحيازات األساسية لديكم العوائد 
المعدلة بحسب المخاطر.

في توقعات 2018، أوضحنا أن المحفظة المتنوعة عالمًيا المكّونة من فئات 
متعددة من األصول يجب أن تشكل األساس الذي تقوم عليه ثروتك المالية. في 

قسم البدء في بناء محفظة استثمارية عالمية دائمة اآلن، نقدم مزيًدا من األدلة 
حول سبب االحتفاظ بهذه المحفظة األساسية على المدى الطويل. تستفيد المحافظ 

االستثمارية العالمية من التنويع األكبر والتعرض لألسواق التي تتوافر لديها 
إمكانية إضافة عوائد إلى المحافظ "المنحازة لالستثمار في األسهم الداخلية".

كما نعتقد بأن المحافظ االستثمارية العالمية قد تستفيد من االستثمارات النفعية 
األكثر اعتماًدا على المضاربة من أجل السعي إلى تحسين العوائد المعدلة بحسب 
المخاطر. ونحن نعّرف "االستثمارات النفعية" على أنها تلك التي توفر التعرض 

لألسواق التي قد أُسيء تسعيرها أو أُسيء فهمها، أو التي تخلق التعرض للتغييرات 
الهيكلية والدورية في األسواق، أو اإلصدارات الجديدة. واعتماًدا على األهداف 

االستثمارية للعميل وتحمل المخاطر، بالنسبة للمحفظة متوسطة المخاطر، 
نقدر أنه قد يتم تخصيص ما يصل إلى 15% لهذه االستثمارات النفعية 

في الصفحات التالية، نقدم خمس استراتيجيات نفعية لمختلف األطر 
الزمنية والمخاطر والتي قد تكون مناسبة لبعض المستثمرين.

نعتقد بأن المحافظ االستثمارية 
العالمية قد تستفيد من االستثمارات 

النفعية األكثر اعتماًدا على المضاربة 
من أجل السعي إلى تحسين العوائد 

المعدلة بحسب المخاطر.
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زيادة المخصصات لألوراق المالية الصينية

فئة األصول
األسهم والدخل الثابت

فترة الحيازة
على المدى الطويل 

نحن نؤمن بالتوقعات اإليجابية على المدى الطويل القتصاد الصين. 	 

قد ُتسهم اإلصالحات االقتصادية وتحّسن ضوابط استثمار رأس المال واالبتكار 	 
التكنولوجي في تحقيق عوائد أكبر من المتوقعة للسوق المالية الصينية. 

في حين أن األسهم الصينية والدخل الثابت الصيني يعادالن 16% و9% من الرسملة 	 
العالمية على التوالي، فإن ترجيحهما الحالي في المؤشرات الرئيسية أقل بكثير. 

في الوقت الذي تقوم فيه مورجان ستانلي وغيرها من مقدمي خدمات المقارنات 	 
المعيارية بزيادة ترجيحات الصين هذا العام، ُتعتبر هذه الترجيحات أقل بكثير من 

التمثيل الفعلي ونحن نتوقع حدوث تدفقات دولية إلى األصول الصينية مع مرور الوقت.

نحن نرى مجموعة من االحتماالت لزيادة مخصصات الصين طويلة األجل بما في ذلك 	 
الحيازات المباشرة لألوراق المالية والمديرين النشطين.

الخطر: إذا تراجعت الصين عن خططها لفتح أسواقها المالية أمام االستثمارات 	 
األجنبية، فسيؤثر ذلك سلًبا على توجهنا المتفائل.

ترجيحات المؤشر العالمي للصين والواليات المتحدة 

بمؤشر  الثابت  الدخل  وُيمّثل  العالم  دول  لجميع  ستانلي  مورجان  بمؤشر  األسهم  ُتمّثل   .2018 مايو   5 في  أناليتكس  هيفر  ومؤسسة  بلومبيرج  للبورصات،  الدولي  االتحاد   المصدر: 
باركليز مالتيفيرز.

المؤشرات غير ُمدارة. وال يستطيع المستثمر االستثمار بشكل مباشر في مؤشر. وهي معروضة ألغراض التوضيح فقط وال تمثل أداء أي استثمار معين. 

اإلجمالي الحالي

إجمالي المقارنة المعيارية للمؤشر
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طلب دائم لتخزين البيانات الهامشية 

ت
إكساباي

المصدر: سيجيت وجوجل، في 11 مايو 2018. اإلكسابايت يساوي كونتليون بايت. جميع التوقعات ُتعد تعبيًرا عن الرأي وتخضع للتغيير دون إخطار وال ُيقصد بها أن تكون ضماًنا 
لألحداث المستقبلية.

IBM – 2017 1  االتجاهات العشر الرئيسية للسوق في

2  مؤشر شبكات سيسكو المرئية )"VNI"(: التوقعات والمنهجية، 2021-2016

االستثمار في البنية التحتية الرقمية

فئة األصول
األسهم والدخل الثابت واألسهم الخاصة

 فترة الحيازة
على المدى المتوسط والطويل

تتضمن األصول الرقمية مراكز البيانات واألبراج الالسلكية وشبكات الخاليا/األلياف 	 
الصغيرة والمستودعات اآللية والروبوتات المستقلة. 

تتجّدد البيانات الرقمية باستمرار: في 2017، تم إنشاء 90% من بيانات العالم في 	 
العامين السابقين.1 

من المتوقع أن تنمو حركة البيانات المتنقلة سبعة أضعاف فيما بين عامي 2016 	 
و2021، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2%46.

من المتوقع أن تستفيد الشركات التي تعمل على تطوير أصوٍل رقمية حقيقية وامتالكها 	 
وتشغيلها من الطلب على بيانات الذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية والواقع 

االفتراضي. 

نحن نرى أن مالكي ومشغلي المستودعات اآللية ومصّنعي الروبوتات المستقلة يمثلون 	 
استثمارات في األسهم تتمتع بإمكانيات تفّوق على األداء على المدى الطويل. 

نحدد العديد من المستفيدين المحتملين بين الشركات األمريكية والصينية في خدمات 	 
التكنولوجيا والبنية التحتية والتجارة اإللكترونية، في كل من األسواق العامة والخاصة.

الخطر: سيكون للمنتجين الذين يدعمون معيار التكنولوجيا الخاطئ ويتخلفون عن ركب 	 
المنافسين تأثير سلبي على العوائد.
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أسعار الفائدة متجهة نحو االرتفاع

المصدر: بلومبيرج، في 5 مايو 2018. وال يعد األداء السابق ضماًنا للنتائج المستقبلية. وقد تختلف النتائج الحقيقية. جميع التوقعات ُتعد تعبيًرا عن الرأي وتخضع للتغيير دون إخطار وال 
ُيقصد بها أن تكون ضماًنا لألحداث المستقبلية. مجموعة الدول السبع هي كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة.

االجتهاد لتحقيق عوائد من الدخل الثابت بالدوالر األمريكي بسعر فائدة متغير

 فئة األصول
الدخل الثابت

 فترة الحيازة
على المدى القصير إلى المتوسط 

 من المتوقع أن يرتفع سعر الليبور األمريكي لمدة ثالثة أشهر بنسبة أخرى قدرها 	 
1% إلى 3.35% خالل فترة الثمانية عشر شهًرا المقبلة بناًء على توقعات بنك 

االحتياطي الفيدرالي. 

مع تحرك بنك االحتياطي الفيدرالي نحو مرحلة تشديد السياسة في مرحلة متأخرة، 	 
فإننا نرغب في ترجيح قيمة زائدة للطرف األمامي من منحنى عوائد الخزينة 

األمريكية، مستهدفين عوائد جذابة منخفضة المخاطر.

ُيعتبر سعر الليبور الحالي لمدة 3 أشهر مرتفًعا بالفعل بمعدل 115 نقطة مئوية عن 	 
عوائد السندات في السوق المتقدمة غير األمريكية.

 أضف أدوات سوق المال قصيرة األجل التي تقترب من سعر الليبور مع عالوة 	 
إيجابية صغيرة.

نوصي أيًضا بتوظيف أدوات ذات سعر متغير عالية المخاطر، مثل: هياكل القروض 	 
البنكية ذات العائد المرتفع، والعديد من المنتجات المهيكلة التي قد تحصل على سعر 

عالوة أكبر من سعر الليبور، من دون التعرض لمخاطر السندات المرتبطة بالمدة 
ولكن مع التعرض للمخاطر اإلضافية على رأس المال.

ط.	  قد ال تكون هذه العوائد متاحة بعمالت أخرى نظًرا لتكاليف التحوُّ

الخطر: إذا خّفض البنك االحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة األمريكية إلى الصفر في 	 
حال حدوث ركود مستقبلي، فسوف يمثل ذلك خطًرا رئيسًيا على وجهة نظرنا.

آخذ في 
الصعود

سعر الليبور األمريكي لمدة 3 أشهر

عوائد السندات الحكومية لمدة 10 
سنواٍت في مجموعة الدول السبع 
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ال تزال درجة تقلب البيزو المكسيكي ُمحددة بأسعار معقولة

المصدر: بلومبيرج، في 5 مايو 2018. 

درجة تقلب البيزو المكسيكي على المدى الطويل وسط بيئة عدم اليقين السياسي

فئة األصول
الصرف األجنبي

فترة الحيازة
قصيرة األجل

لقد كان البيزو المكسيكي يقوى ويتضاءل في القضايا المتعلقة بالتجارة في األشهر 	 
األخيرة، حيث ضعف بشكل ملحوظ عندما ارتفعت عوائد السندات األمريكية لمدة 

10 سنواٍت إلى %3. 

وفي حين أن العملة تبدو مقّدرة بأقل من قيمتها، تعتمد مسألة ما إذا كان يمكن لها أن 	 
تقوى مقابل الدوالر األمريكي على السياسات االقتصادية المكسيكية في المستقبل.

من المرجح أن يحدد الفائز في االنتخابات المكسيكية التي سُتجري في يوليو مسار 	 
السياسة االقتصادية المكسيكية - راجع االستراتيجيات القوية في عالم ذوي النفوذ.

طات منخفضة السعر ألصول المخاطر المكسيكية، والتي 	  نحن نفضل شراء تحوُّ
يمكن تحويلها إلى نقد بسرعة إذا اكتسبت قيمة ألي سبب من األسباب. ويكون هذا 

الوقت المناسب لذلك، نظًرا ألن درجة التقلب الضمني للبيزو منخفضة.

الخطر: من شأن مرور االنتخابات المكسيكية بهدوء دون إحداث أثٍر على السوق 	 
ط. المالية أن يؤثر سلًبا على هذا التحوُّ

درجة التقلب الضمني للبيزو لمدة شهر واحد
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انخفاض مفاجآت البيانات ال يعني دائًما تحقيق نمو أقل

لالطالع  المصطلحات  مسرد  انظر   .Citigroup عن  الصادر  اليورو  لمنطقة  االقتصادية  المفاجأة  مؤشر  هو  الموضح  المؤشر   .2018 مايو   5 في  أناليتكس،  هيفر  مؤسسة   المصدر: 
على التعريف.

شراء األسهم الدورية والبنوك في منطقة اليورو

فئة األصول
األسهم

فترة الحيازة
على المدى المتوسط 

ُيعتبر االنتعاش االقتصادي في منطقة اليورو أقل نضًجا بكثير من التوسع 	 
 األمريكي، ولكنه شهد مؤخًرا ما نعتقد بأنه يمثل ذعًرا مؤقًتا في ما 

يتعلق بالنمو.

في حين تراجعت ثقة المستثمرين نتيجة االنخفاض الحاد في المفاجآت 	 
 اإليجابية في البيانات االقتصادية، ال يزال النمو المتوقع األساسي خالل 

العام المقبل متيًنا وسليًما. 

في المناسبات العشرة السابقة التي كان فيها مؤشر المفاجأة االقتصادية 	 
منخفًضا على هذا النحو، كان متوسط عوائد األسهم في منطقة اليورو خالل 

االثني عشر شهًرا التالية 18.4%. ليس هناك ما يضمن أن هذا النمط 
سيتكرر أو أن العائدات ستكون متينة على هذا النحو.

ترتفع عوائد نسبة أرباح األسهم األوروبية باستثناء المملكة المتحدة 130 نقطة 	 
مئوية عن عوائد نسبة األرباح األمريكية. تدفع الشركات نفسها 300 نقطة 

مئوية أقل من نظيراتها األمريكية مقابل ديونها.

يبدو أن المصّدرين األلمانيين قد اضطروا إلى التراجع تحديًدا بسبب المخاوف 	 
األمريكية المتعلقة بسياسة الحماية، على الرغم من أن النزاع التجاري يقتصر 

إلى حد كبير على الواليات المتحدة والصين والمكسيك. 

تتداول البنوك في منطقة اليورو عند خصم على السعر/خصم دفتري للبنوك 	 
األمريكية بما يزيد عن 40% على الرغم من االختالف الضئيل للغاية في 

عوائدها على األسهم العادية.

في حين أن االنتعاش الكامل في بنوك منطقة اليورو قد يستغرق وقًتا أطول من 	 
الوقت المستغرق لكي تهدأ المخاوف التجارية، فإن األسهم اإلقليمية تبدو مهيأة 

لالنتعاش.

الخطر: من شأن صدمة خارجية تضرب منطقة اليورو مع تراجع البنك المركزي 	 
األوروبي عن مساعدة حكوماته األكثر هشاشة أن تقّوض توجهنا.

مؤشر المفاجأة االقتصادية الصادر عن 
Citigroup )اليمين(
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يجب على المستثمر التأكد مما إذا كان مؤهالً لكل استراتيجية استثمارية استناًدا إلى أهدافه االستثمارية الفريدة وقدرته على تحمل المخاطر. وقد يكون لالستراتيجيات التي ُنوقشت في 
هذه الوثيقة متطلبات أهلية يجب استيفائها قبل االستثمار. ويتعين على كل مستثمر إمعان النظر في المخاطر المرتبطة باالستثمار واتخاذ القرار استناًدا إلى ظروفه وتوافق االستثمار مع 

أهدافه. تنطوي االستراتيجيات الوارد وصفها في هذه الوثيقة على مخاطر وقد ال تؤتي ثمارها على النحو الموضح. 

ينطوي االستثمار الدولي على مخاطر أكبر مع إمكانية جني أرباح أعلى مقارنة باالستثمار في الواليات المتحدة. وتتضمن هذه المخاطر عدم اليقين السياسي واالقتصادي في البلدان 
 األجنبية إضافة إلى مخاطر تقلب أسعار العمالت. وتزداد هذه المخاطر في البلدان التي لديها أسواق ناشئة إذ قد تكون حكومات هذه البلدان غير مستقرة نسبًيا وأسواقها واقتصاداتها 

أقل رسوًخا. 

تتأثر السندات بعدد من المخاطر، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر الدفع المسبق. وبصفة عامة، عندما ترتفع أسعار الفائدة السائدة، تنخفض أسعار األوراق 
المالية ذات الدخل الثابت. وتتعرض السندات لمخاطر االئتمان إذا أدى انخفاض التصنيف االئتماني، أو الجدارة االئتمانية للُمصِدر إلى انخفاض سعر السندات. وتخضع السندات مرتفعة 
العائد لمخاطر إضافية مثل زيادة مخاطر التخلف عن السداد والتقلب الكبير بسبب انخفاض جودة االئتمان لإلصدارات. وأخيًرا، يمكن أن تتعرض السندات لخطر الدفع المسبق. عندما 
االستثمار  من  الفائدة  مدفوعات  األساسية  السندات  ستفقد  لذلك،  ونتيجًة  سابًقا.  الُمصدرة  السندات  سداد  مع  أقل،  فائدة  بسعر  األموال  اقتراض  الُمصِدر  يختار  قد  الفائدة،  أسعار  تنخفض 

وستضطر إلى إعادة االستثمار في السوق التي تكون فيها أسعار الفائدة السائدة أقل مما كانت عليه عند إجراء االستثمار األّولي.

مخاطر العمالت 
قد تنخفض قيمة العملة الواحدة مقابل قيمة العملة األخرى. وسوف تتقلّب قيمة المحفظة متعددة العمالت مع تقلّب أسعار الصرف.
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تعريفات فئة األصول
الواليات  في  أشهر   3 لمدة  الحكومية  السندات  إجمالي  عائد  مؤشر  خالل  من  النقد  يتمثل 
الثابت  السعر  ذي  االسمي  الدين  من  األمريكية  الخزينة  إصدارات  يقيس  وهو  المتحدة 

والنشط  بالدوالر األمريكي لثالثة أشهر. 

تحتوي فئة األصول للسلع على مركبات المؤشر التالية - مؤشر GSCI للمعادن الثمينة، 
ومؤشر GSCI للطاقة، ومؤشر GSCI للمعادن الصناعية، ومؤشر GSCI للسلع الزراعية 
الذهب  )مثل:  الثمينة  المعادن  وهي  المختلفة،  األسواق  في  االستثمار  أداء  تقيس  التي   -
وخام  النحاس  )مثل:  الصناعية  والمعادن  والفحم(،  النفط  )مثل:  الطاقة  وسلع  والفضة(، 
 CRB الحديد(، والسلع الزراعية )مثل: فول الصويا والقهوة( على التوالي. ُيستخدم مؤشر
تومسون  لدى  الزائدة  للعوائد   CRB مؤشر  رويترز/جيفريز،  عن  الصادر  اآلني  للسعر 
إعادة  مع  للسلع  اآلجلة  العقود  ألسعار  حسابي  متوسط  وهو  األساسية،  رويترز/السلع 

التوازن بصفة شهرية، للبيانات التاريخية التكميلية.

ذات  البلدان  تصدرها  التي  السندات  من  الناشئة  السوق  في  السيادية  السندات  تتكون 
االقتصادات النامية، وكذلك الشركات داخل تلك الدول. وال يشمل االقتراض من الحكومة 

أو المنظمات فوق الوطنية أو المصادر الخاصة.

تتضمن  التي  ستانلي  مورجان  مؤشرات  من  المتقدمة  لألسواق  العالمية  األسهم  وتتألف 
األسهم الممثلة لشركات ذات الرأسمال الكبير والمتوسط والصغير في 23 بلًدا من بلدان 
األسواق المتقدمة الفردية، حسبما يتم ترجيحها بالرسملة السوقية في هذه البلدان. ويغطي 
الُمرّكب 95% تقريًبا من الرسملة السوقية المعدلة حسب التعويم الحر في كل بلٍد من هذه 

البلدان.

مؤشرات  من  العالمية  المتقدمة  األسواق  في  االستثمارية  للدرجة  الثابت  الدخل  ويتألف 
مختلفة من أسواق العملة  باركليز التي تسجل دين الدرجة االستثمارية من عشرين سوقاً 
وسندات  حكومية  وسندات  ثابت  سعٍر  ذات  خزينة  سندات  الُمرّكب  ويتضمن  المحلية. 
المتقدمة.  األسواق  في  الُمصدرين  من  االستثمارية  الدرجة  من  مصنفة  وموّرقة  مؤسسية 
واليابان للحصول  للواليات المتحدة والمملكة المتحدة  وُتستخدم مؤشرات السوق المحلية 

على بيانات تاريخية تكميلية.

وتتكون أسهم األسواق الناشئة العالمية من مؤشرات مورجان ستانلي التي تتضمن األسهم 
الناشئة  األسواق  بلدان  من  بلًدا   24 عبر  ومتوسط  كبير  رأسمال  ذات  لشركات  الممثلة 
الحر  التعويم  حسب  المعدلة  السوقية  الرسملة  من  تقريًبا  الُمرّكب %85  ويغطي  الفردية. 

في كل بلٍد من هذه البلدان. 

ويتألف الدخل الثابت لألسواق الناشئة العالمية من مؤشرات باركليز التي تعمل على قياس 
أداء السندات الحكومية لألسواق الناشئة الصادرة بالعملة المحلية ذات السعر الثابت وذلك 
في 19 سوقاً مختلفة عبر أمريكا الالتينية وأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ومناطق آسيا. 
وُيستخدم مؤشر سندات الحكومة الصينية "ماركيت آي بوكس آيه بي إف" الذي يضم الدين 

بالعملة المحلية من الصين، للحصول على بيانات تاريخية تكميلية.
ط من مديري االستثمار الذين يستخدمون أساليب استثمارية مختلفة  تتكون صناديق التحوُّ
تتميز بفئات فرعية مختلفة - مؤشر HFRI لألسهم الطويلة/القصيرة األجل: المراكز على 
ومشتقات  األساسية  األسهم  نوع  المالية من  األوراق  في  والقصير  الطويل  المدى  من  كٍل 
األسهم؛ مؤشر HFRI لالئتمان: تشمل المراكز األوراق المالية ذات الدخل الثابت؛ مؤشر 
HFRI المدفوع باألحداث: المراكز في الشركات التي تنخرط حالًيا أو مستقبالً في مجموعة 
إلى فروق  استناًدا  المراكز  النسبية:  للقيمة   HFRI مؤشر الشركات؛  معامالت  من  واسعة 
التقييم بين األوراق المالية المتعددة؛ مؤشر HFRI متعدد االستراتيجية: المراكز استناًدا إلى 
تحقيق فارق بين أدوات العائد ذات الصلة؛ مؤشر HFRI لالقتصاد الكلي: المراكز استناًدا 
إلى التحركات في المتغيرات االقتصادية األساسية وتأثيرها على األسواق المختلفة؛ مؤشر 
باركليز تريدر لمستشاري تداول السلع: األداء الُمرّكب للبرامج الُمنشأة )مستشاري تداول 

السلع( التي تتمّتع بأكثر من أربع سنواٍت من تاريخ األداء.

وُتعزى خصائص األسهم الخاصة إلى خصائص األسهم ذات الرسملة الصغيرة في السوق 
المتقدمة، ويتم تعديلها لنقص السيولة، والتركيز القطاعي، وزيادة الرافعة المالية.

مسرد المصطلحات

 REIT صناديق( REIT صناديق أسهم  جميع  يضم  مؤشر  على  العقارات  قطاع  ويحتوي 
استثمار  صناديق  بأنها  المصنفة  غير  العام(  التداول  ذات  العقارية  والشركات  األمريكية 
عقاري في قطاع األخشاب أو البنية التحتية: مؤشر NAREIT لصناديق REIT األمريكية، 
مؤشر NAREIT لصناديق REIT الكندية، مؤشر NAREIT لصناديق REIT البريطانية، 
في   REIT لصناديق   NAREIT مؤشر  السويسرية،   REIT لصناديق   NAREIT مؤشر 
لصناديق   NAREIT مؤشر  اليابانية،   REIT لصناديق   NAREIT مؤشر  اليورو،  منطقة 
 NAREIT في سنغافورة، مؤشر REIT لصناديق NAREIT في هونغ كونغ، مؤشر REIT

لصناديق REIT األسترالية.

تتألف السندات المؤسسية األمريكية ذات العائد المرتفع من السندات المؤسسية ذات العائد 
المرتفع المقّومة بالدوالر األمريكي التي تصدرها الشركات التي تستخدم بلدان المخاطر 
المالية  لألوراق  يكون  أن  يجب  العشر.  الدول  لمجموعة  الرسمية  العمالت  بها  الخاصة 

تصنيٌف دون الدرجة االستثمارية وفترات استحقاق تبلغ شهًرا واحًدا أو أكثر.

الدرجة  من  المتداولة  األمريكية  السندات  من  المتحدة  الواليات  السندات  إجمالي  يتكون 
والسندات  الحكومية  الوكاالت  وسندات  الخزينة  سندات  ذلك  في  بما  االستثمارية، 
في  المتداولة  األجنبية  السندات  وبعض  المؤسسية  والسندات  العقارية  بالرهون   المدعومة 

الواليات المتحدة.

تعريفات المؤشرات
مؤشر باركليز مالتيفيرز للسندات هو معيار واسع النطاق ومتعدد العمالت ذو أسعار فائدة 
ثابتة يقيس سوق السندات العالمية ذات الدخل الثابت. ويمثل المؤشر اتحاد مؤشر اإلجمالي 
العالمي ومؤشر العائد المرتفع العالمي، ويتناول األوراق المالية من الدرجة االستثمارية 

وذات العائد المرتفع بجميع العمالت المؤهلة.

ُيعد التوقع الخاص بمؤشر شبكات سيسكو المرئية مقياًسا لنمو اإلنترنت باستخدام توقعات 
واعتماد  المحمولة  واالتصاالت  الفيديو  ومشتركي  النطاق  عريضة  للوصالت  المحللين 

تطبيقات اإلنترنت.

يعتبر مؤشر المفاجأة االقتصادية في منطقة اليورو الصادر عن Citigroup مقياًسا لكيفية 
السوق.  في  اإلجماعية  االقتصاديين  المحللين  توقعات  مع  االقتصادية  البيانات  مقارنة 

ويعتبر المؤشر مقياًسا للتفاؤل بشأن االقتصاد.

والصغير  والمتوسط  الكبير  الرأسمال  ذات  الشركات   600 ستوكس  يورو  مؤشر  يمثل 
التشيك،  وجمهورية  وبلجيكا،  النمسا،  ذلك:  في  بما  أوروبا  أنحاء  جميع  في  بلًدا   17 في 
والنرويج،  وهولندا،  ولوكسمبورغ،  وإيطاليا،  وأيرلندا،  وألمانيا،  وفنلندا،  والدنمارك، 

والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة.

نسبة خدمة دين األسر هي نسبة إجمالي مدفوعات ديون األُسر المطلوبة إلى إجمالي الدخل 
المتاح الذي ينشره مجلس إدارة بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي. وتنقسم نسبة خدمة الدين 
إلى قسمين: نسبة خدمة الدين المضمونة برهن عقاري وهي عبارة عن إجمالي مدفوعات 
الرهن العقاري المطلوبة كل ثالثة أشهر مقسومة على إجمالي الدخل الشخصي المتاح كل 
ثالثة أشهر. نسبة خدمة دين المستهلكين وهي عبارة عن إجمالي مدفوعات ديون المستهلكين 

المطلوبة كل ثالثة أشهر مقسومة على إجمالي الدخل الشخصي المتاح كل ثالثة أشهر.

يحظى مؤشر مورجان ستانلي لجميع دول آسيا بتمثيل كبير للرسملة الكبيرة والمتوسطة 
في بلدان األسواق المتقدمة وبلدان األسواق الناشئة في آسيا. ويغطي المؤشر، الذي يضم 
967 مكوًنا، 85% تقريًبا من الرسملة السوقية المعدلة حسب التعويم الحر في كل بلٍد من 

هذه البلدان.
المتقدمة  لألسهم  سوًقا   48 يمثل  مؤشر  هو  العالم،  دول  لجميع  ستانلي  مورجان  مؤشر 

والناشئة. ويتم ترجيح مكونات المؤشر بحسب الرسملة السوقية.
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مصطلحات أخرى 
في   Citi Private Bank بواسطة  المتبعة  المنهجية  هي  التكيفية  التقييم  استراتيجيات 
األجل  طويل  المزيج  المنهجية  هذه  وتحدد  به.  الخاصة  االستراتيجي  األصول  تخصيص 

المناسب ألصول المحفظة االستثمارية لكل عميل. 

العائد الُمرّكب هو معدل العائد الذي يمثل التأثير التراكمي الذي ُتحدثه سلسلة من المكاسب 
أو الخسائر على مبلغ أصلي من رأس المال على مدار فترة زمنية. 

تقارن نسبة السعر السوقي للسهم إلى قيمته الدفترية )P/B( رسملة السهم الفردي أو مؤشر 
احتسابها  ويتم  المؤشر.  لهذا  المشترك  المساهم  مال  رأس  أو  السهم  هذا  قيمة  مع  األسهم 
بقسمة سعر اإلغالق الحالي للسهم على أحدث قيمة دفترية مبلّغ بها لكل سهم. يمكن أن 
تشير النسبة المنخفضة للسعر السوقي إلى القيمة الدفترية للسهم إلى شركة أو مؤشر ُمقّيم 
بدرجة منخفضة، في حين أن النسبة المرتفعة للسعر السوقي للسهم إلى قيمته الدفترية قد 

تشير إلى تقييم مرتفع.

نسبة  ُتحتسب  المخاطر.  بحسب  المعدل  األداء  لقياس  المستخدمة  النسبة  هي  شارب  نسبة 
شارب عن طريق طرح سعر الفائدة الخالي من المخاطر - مثل سعر فائدة سندات الخزينة 
االختالف  على  النتيجة  وقسمة  للمحفظة  العائد  معدل  من   - سنواٍت   10 لمدة  األمريكية 

المعياري لعوائد المحفظة.

تخصيص األصول االستراتيجي هو عملية وضع خطة استثمارية طويلة األجل من خالل 
تجميع مزيج مناسب من األسهم والدخل الثابت والنقد واالستثمارات األخرى. وبإمكان هذه 

العملية تعزيز عوائد المحافظ االستثمارية والمساعدة على إدارة المخاطر. 
العوائد  بشأن   Citi Private Bank تصدرها  توقعات  هي  اإلستراتيجية  العوائد  تقديرات 
إجراء  ويتم  سنواٍت.   10 يبلغ  زمني  أفق  مدى  على  األصول  من  محددة  بفئات  الخاصة 
التوقعات لكل فئة من فئات األصول المحددة باستخدام منهجية مسجلة الملكية تناسب فئة 
مسجلة  منهجية  باستخدام  األسهم  أصول  فئات  توقعات  إعداد  ويتم  الصلة.  ذات  األصول 
الملكية استناًدا إلى حساب مستويات التقييم مع افتراض أن مستويات التقييم هذه تعود إلى 
اتجاهاتها طويلة األمد بمرور الوقت. وبالنسبة لفئات أصول الدخل الثابت فإنه يتم إعدادها 
منهجيات  وُتطبق  الحالية.  العائد  مستويات  إلى  استناًدا  الملكية  مسجلة  منهجية  باستخدام 
ط،  التحوُّ صناديق  أن  مالحظة  وُيرجى  األخرى.  األصول  فئات  بشأن  للتوقعات  أخرى 
واألسهم الخاصة، والعقارات، والمنتجات المهيكلة والعقود اآلجلة المدارة تعتبر بوجه عام 
استثمارات غير سائلة وتخضع لقيود بشأن إمكانية التحويل وإعادة البيع. ويتألف كل تقدير 
مكونات  وتشمل  الفعلية.  العميل  ونفقات  رسوم  إجمالي  من   )SRE( اإلستراتيجية للعوائد 
إلى  استناًدا  األصول  فئات  لمختلف  العائد  معدل   SREs وضع  في  المستخدمة  المنهجية 
المؤشرات. وقد يؤدي إنهاء االستثمارات واستبدالها إلى تعرض المستثمرين لرسوم جديدة 
أو مختلفة. ال ُيعد األداء السابق مؤشًرا على النتائج المستقبلية. وال يمكن التنبؤ بمعدالت 
العوائد في المستقبل على وجه اليقين. وغالًبا ما تكون االستثمارات التي تدفع معدالت عائد 
أعلى، عرضًة لمخاطر وخسارة محتملة بشكل أكبر في الحاالت المفرطة. ويمكن أن يتباين 
معدل العائد الفعلي على االستثمارات بشكٍل كبير مع مرور الوقت، وعلى وجه الخصوص 
في ما يتعلق باالستثمارات طويلة األجل. وهذا يشمل الخسارة المحتملة ألصل استثماراتك. 

وال يمكن االستثمار مباشرًة في أي مؤشر.

الليبور األمريكي هو سعر فائدة مرجعي مقّوم بالدوالر األمريكي تقوم عنده بعض البنوك 
القصير،  المدى  على  البعض  بعضها  من  األموال  واقتراض  بإقراض  العالم  في  الرائدة 
 London Interbank Offered Rate ومصطلح الليبور مأخوذ من األحرف األولى للكلمات
وتعني سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن ويعد الخطوة األولى في حساب أسعار الفائدة 

على مختلف القروض في جميع أنحاء العالم.

درجة التقلب هي مقياس لتشتت العوائد لمؤشر أصٍل ما أو سوٍق معين. ويشير إلى مقدار 
عدم اليقين أو المخاطر المرتبطة بحجم التغييرات في قيمة أحد األصول. عادًة ما يشار إلى 

درجة التقلب على أنها االختالف المعياري السنوي لألصل.

مورجان  مؤشر  من  ا  مستمّدً المتقدمة  لألسواق  للتعرض  ستانلي  مورجان  مؤشر  ُيعتبر 
ستانلي العالمي، وهو المؤشر األم له. يتم اختيار المكونات ذات المركز األول والتي تتمتع 
بأعلى نسبة من اإليرادات المتأتية من األسواق المتقدمة لمؤشر مورجان ستانلي العالمي 
للتعرض لألسواق المتقدمة. ويركز المؤشر، الذي يضم 650 مكوًنا، على الشركات التي 

يرتفع بها تعرض اإليرادات لألسواق المتقدمة. 

يمثل مؤشر مورجان ستانلي لألسواق الناشئة الشركات ذات الرأسمال الكبير والمتوسط 
عبر 24 بلًدا من بلدان األسواق الناشئة. ويغطي المؤشر، الذي يضم 845 مكوًنا، %85 

تقريًبا من الرسملة السوقية المعدلة حسب التعويم الحر في كل بلٍد من هذه البلدان.

ذات  الشركات  الالتينية  أمريكا  في  الناشئة  لألسواق  ستانلي  مورجان  مؤشر  ويمثل 
الالتينية.  أمريكا  في  الناشئة  األسواق  بلدان  من  دول   5 عبر  والمتوسط  الكبير  الرأسمال 
ويغطي المؤشر، الذي يضم 121 مكوًنا، 85% تقريًبا من الرسملة السوقية المعدلة حسب 

التعويم الحر في كل بلٍد من هذه البلدان.

يتضمن  الذي  األوروبي  ستانلي  مورجان  مؤشر  خالل  من  األوروبية  األسهم  تمثيل  يتم 
األسهم الممثلة للشركات ذات الرأسمال الكبير والمتوسط في 15 بلًدا من بلدان األسواق 
المتقدمة في أوروبا. وهو يغطي ما يقرب من 85% من الرسملة السوقية المعدلة حسب 

التعويم الحر عبر مجموعة األسهم الخاصة باألسواق المتقدمة في أوروبا.

يغطي  الذي   Citigroup عن الصادر  االقتصادية  المفاجأة  مؤشر  هو   G10 CESI مؤشر
موضوعي  بشكل  االقتصادية  األخبار  قياس  على  يعمل  وهو  العشر.  الدول  مجموعة 
وكمي. وُتحتسب كاختالفات معيارية تاريخية مرجحة لمفاجآت البيانات وُتعّرف على أنها 

إصدارات فعلية في مقابل االتفاق الجماعي

مؤّشر ستاندرد آند بورز 500 هو مؤشر مرجح للرسملة المالية يمثل عينة من 500 شركة 
رائدة عاملة في الصناعات الرائدة في االقتصاد األمريكي. 

ومع أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يركز على قطاع الرسملة الكبيرة من السوق، مع 
تغطيته ألكثر من 80% من األسهم األمريكية، إال أنه يعتبر أيًضا وكيالً مثالًيا للسوق الكلي.

أمريكية  صحيفة  من 2000  أكثر  من  مصطلحات  باستخدام  اليقين  عدم  مؤشرات  ُتستمد 
عن طريق المسح بحًثا عن لغٍة تؤكد على عدم اليقين حول مختلف أنواع األحداث المتعلقة 
بالسياسة. متوسط "غير التجارة" هو متوسط بسيط للمؤشرات المنفصلة التالية: السياسة 
واألمن  الصحية،  والرعاية  الحكومي،  واإلنفاق  والضرائب،  المالية،  والسياسة  النقدية، 

القومي، واالستحقاقات، والتنظيم، والتنظيم المالي، والدين، وقضايا العمالت.
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اإلفصاحات 

في أي حالة يكون فيها توزيع هذا المنشور )"المنشور"( خاضًعا لقواعد اللجنة األمريكية لتداول عقود السلع اآلجلة )"CFTC"(، فإن هذا المنشور يشكل دعوة لدراسة الدخول في 
معاملة مشتقات بموجب القسمين 1.71 و23.605 من لوائح CFTC األمريكية، حسب االقتضاء، ولكنه ال يعتبر عرًضا إلزامًيا لبيع/شراء أي أداة مالية. 

تم إعداد هذا المنشور بواسطة )"CPB"( Citi Private Bank، وهي إحدى شركات )"Citigroup Inc )"Citigroup، التي توفر لعمالئها إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة النطاق من 
المنتجات والخدمات المقدمة من Citigroup وشركاتها التابعة المصرفية وغير المصرفية في جميع أنحاء العالم )ُيشار إليها مجتمعة باسم "Citi"(. ال تقدم جميع الكيانات التابعة لنا جميع 

المنتجات والخدمات أو تتوفر هذه المنتجات والخدمات في كافة فروعنا. 

،SIPCو  FINRA في  عضو  وهي   ،Citigroup Global Markets Inc. )"CGMI"( خالل  من  االستثمارية  والخدمات  المنتجات  تقديم  يتم  المتحدة،  الواليات   في 
وكذلك )"Citi Private Advisory, LLC )"Citi Advisory، وهي عضو في FINRA وSIPC. تضطلع شركة Pershing LLC، وهي عضو في FINRA وNYSE وSIPC، بحسابات 

 .Citigroup شركات تابعة تخضع لسيطرة مشتركة من جانب Citibank, N.Aو Citi Advisoryو CGMI وتعتبر .CGMI شركة

ويتم تقديم المنتجات والخدمات االستثمارية خارج الواليات المتحدة من قبل شركات أخرى تابعة لمجموعة Citigroup. وُتقدم خدمات إدارة االستثمار )بما في ذلك إدارة المحافظ( من خالل 
CGMI وCiti Advisory وCitibank, N.A وغيرها من الشركات االستشارية التابعة. 

هذا المنشور مقدم ألغراض المعلومات والمناقشة فقط بناًء على طلب الُمستلم. وينبغي على الُمستلم إخطار CPB على الفور متى رغب في التوّقف عن استالم هذه المعلومات. وما لم 
تتم اإلشارة إلى خالف ذلك، )1( ال يشكل هذا المنشور عرًضا أو توصية لشراء أو بيع أي ضمان أو أداة مالية أو منتج أو خدمة أخرى أو لجذب أي تمويالت أو إيداعات، و)2( ال يشكل 

التماًسا إذا لم يكن خاضًعا لقواعد CFTC )لكن راجع المناقشة أعاله بشأن المنشور الخاضع لقواعد CFTC(، و)3( ال ُيقصد منه أن يكون تأكيًدا رسمًيا ألي معاملة. 

وما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك، ليس القصد من أي إشارة إلى أي تقرير بحثي أو توصية بحثية أن تمثل التقرير كامالً وال تعتبر في حد ذاتها توصية أو تقريًرا بحثًيا.

وما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك صراحًة، ال يراعي هذا المنشور األهداف االستثمارية أو حجم المخاطر أو الموقف المالي ألي شخص معين ولذلك قد ال تكون االستثمارات الوارد 
ذكرها في هذه الوثيقة مالئمة لجميع المستثمرين. وال تعمل Citi بصفتها مستشار استثمار أو مستشاًرا آخر أو أميًنا أو وكيالً. وال ُيقصد أن تكون المعلومات الواردة في هذا المنشور مناقشًة 
مستفيضًة بشأن االستراتيجيات أو المفاهيم المذكورة فيها أو أن تشكل مشورة ضريبية أو قانونية. وينبغي أن يحصل مستلمو هذا المنشور على المشورة حسب الظروف الفردية الخاصة 
بكٍل منهم من مستشاريهم في الشؤون الضريبية والمالية والقانونية وغيرها حول مخاطر وجدوى أي معاملة قبل اتخاذ أي قرار استثماري وأال يتخذوا هذه القرارات إال على أساس أهدافهم 

وتجاربهم وحجم المخاطر الخاصة بهم ومواردهم. 

تستند المعلومات الواردة في هذا المنشور إلى معلومات متوفرة بشكل عام ورغم الحصول عليها من مصادر تعتقد Citi أنها موثوقة إال أنه ال يمكن ضمان دقتها واكتمالها وقد تكون هذه 
المعلومات غير تامة أو موجزة. وال تشكل أي افتراضات أو معلومات واردة في هذا المنشور تقديًرا إال في تاريخ كتابة المنشور أو في أيٍ من التواريخ المحددة وتخضع للتغيير من دون 
إخطار. وإلى الحد الذي يتضمن فيه هذا المنشور معلومات تاريخية واستشرافية، فال يمكن اعتبار األداء السابق ضماًنا وال مؤشًرا على النتائج المستقبلية وقد ال تكون النتائج المستقبلية 
موافقة للتوقعات بسبب مجموعة متنوعة من العوامل االقتصادية والسوقية وغيرها. وإضافًة إلى ذلك، فإن أي توقعات بشأن المخاطر أو العوائد المحتملة ما هي إال توقعات إرشادية 
وينبغي عدم اعتبارها حدوًدا بشأن الحد األقصى من الخسارة أو الربح الُمحتمل. وأي أسعار أو قيم أو تقديرات واردة في هذا المنشور )بخالف تلك المشار إليها على أنها تاريخية( ليست 
إال استرشادية ويجوز تغييرها من دون إخطار وال تمثل عروًضا ثابتة بشأن السعر أو الكمية وال تعكس القيمة التي قد ُتعينها Citi كضمان في مخزونها. وال تشير المعلومات االستشرافية 
إلى مستوًى تكون عنده Citi مستعدة إلجراء عملية تجارية وقد ال تحيط بجميع االفتراضات ذات الصلة والظروف المستقبلية. وقد تتباين الظروف الفعلية تبايًنا كبيًرا عن التقديرات مما 

قد يكون له أثر سلبي على قيمة أي أداة. 

وقد تختلف وجهات النظر واآلراء والتقديرات الواردة في هذا المنشور عن اآلراء التي تعبر عنها شركات Citi أو شركاتها التابعة األخرى وال يقصد بها أن تكون توقًعا ألحداث مستقبلية 
أو ضماًنا لنتائج مستقبلية أو مشورة استثمارية وتخضع للتغيير من دون إخطار اعتماًدا على السوق وظروٍف أخرى. وال تتحمل Citi أي التزام بتحديث هذا المنشور وال تقبل تحُمل أي 

مسؤولية عن أي خسارة )سواٌء أكانت مباشرة أم غير مباشرة أم تبعية( قد تنشأ عن أي استخدام للمعلومات الواردة في هذا المنشور أو المستمدة منه.

أو  المالية  األدوات  وتخضع  المال المستثمر.  رأس  احتمالية خسارة  ذلك  بما في  عالية،  على مخاطر  تنطوي  المنتجات األخرى  أو  المالية  األدوات  االستثمارات في  ومن المعروف أن 
المنتجات األخرى المقّومة بعملة أجنبية لتقلبات سعر الصرف وهو ما قد يؤثر سلًبا على سعر أو قيمة االستثمار في هذه المنتجات. وال يهدف هذا المنشور إلى حصر جميع المخاطر أو 

االعتبارات المادية التي قد تكون مرتبطة بإبرام أي معاملة. 

يمكن أن تكون المنتجات المهيكلة غير سائلة بدرجة كبيرة وغير مناسبة لجميع المستثمرين. ويمكن العثور على معلومات إضافية في وثائق اإلفصاح الخاصة بالُمصدر في ما يتعلق بكل 
منتج مهيكل يرد وصفه في هذا المنشور. وُيقصد باالستثمار في المنتجات الُمهيكلة أن يكون قاصًرا على المستثمرين الخبراء والمتطورين الذين يكونون مستعدين وقادرين على تحمل 

المخاطر االقتصادية العالية لهذا االستثمار. وينبغي على المستثمرين مراجعة ودراسة المخاطر المحتملة بعناية قبل االستثمار. 

وتنطوي معامالت المشتقات المتداولة خارج البورصة على مخاطر وهي ليست مناسبة لجميع المستثمرين. ومنتجات االستثمار غير مؤّمن عليها وال تحمل أي ضمان بنكي أو حكومي وقد 
تفقد قيمتها. فقبل الدخول في هذه المعامالت، ينبغي عليك: )1( التأكد من أنك قد حصلت على المعلومات ذات الصلة من مصادر موثوقة مستقلة في ما يتعلق بالظروف المالية واالقتصادية 
والسياسية لألسواق ذات الصلة وقمت بدراسة تلك المعلومات؛ و)2( تحديد أن لديك المعرفة والتطور والخبرة الالزمة في المسائل المالية والتجارية واالستثمارية بما يمّكنك من تقييم 
المخاطر الُمضّمنة، وأنك قادٌر مالًيا على تحمل هذه المخاطر؛ و)3( بعد مراعاة النقاط السابقة، تحديد أن معامالت أسواق رأس المال مناسبة ومالئمة ألهدافك المالية والضريبية والتجارية 

واالستثمارية. 

مقاصة  شركة  كتيب  من  الحالية  النسخة  على  الحصول  الخيارات،  شراء  أو  بيع  قبل  عليك،  وينبغي  األمريكية.  والبورصات  المالية  األوراق  هيئة  تنظمها  خيارات  المادة  هذه  تذكر  قد 
الخيارات الُمعنون Characteristics and Risks of Standardized Options )خصائص ومخاطر الخيارات القياسية(، وقراءته. ويمكن الحصول على نسخة من الكتيب عند الطلب من 

Citigroup Global Markets Inc على العنوان Greenwich Street, 3rd Floor, New York, NY 10013 390 أو عن طريق النقر فوق الرابط التالي، 

http://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf أو

 http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf
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إذا كنت تشتري الخيارات، فالخسارة القصوى هي عالوة عقد الخيار. وإذا كنت تبيع خيارات البيع، فالمخاطرة تكمن في المبلغ االسمي الكامل تحت سعر التنفيذ. أما إذا كنت تبيع خيارات 
الشراء، فإن المخاطر تكون غير محدودة. ويعتمد الربح أو الخسارة الفعلية من أي صفقة على السعر الذي يتم به تنفيذ الصفقة ذات الصلة. واألسعار المستخدمة هنا تاريخية وقد ال تكون 
متوفرة عند إدخال طلبك. وهذه األمثلة ال تراعي العموالت وتكاليف المعاملة األخرى. وقد ال تكون صفقات الخيار بشكل عام وهذه الصفقات بشكل خاص مناسبة لجميع المستثمرين. ما 
لم ُيذكر خالف ذلك، فإن مصدر جميع الرسوم البيانية والجداول الواردة في هذا التقرير هو Citi. ونظًرا ألهمية االعتبارات الضريبية لجميع معامالت الخيارات، ينبغي على المستثمر 

الذي يدرس إمكانية تداول الخيارات الرجوع إلى مستشاره الضريبي في ما يتعلق بكيفية تأثر وضعه الضريبي بنتائج معامالت الخيارات الُمزمعة. 

وال ُيعتبر أي من األدوات المالية أو المنتجات األخرى الواردة في هذا المنشور )ما لم ُينص على خالف ذلك صراحًة( )1( مؤّمًنا عليه من قبل هيئة ضمان الودائع الفيدرالية أو أي سلطة 
حكومية أخرى، أو )2( ودائَع أو التزامات أخرى خاصة بشركة Citi، أو مضمونة من قبلها، أو أي مؤسسة إيداع أخرى مؤمن عليها. 

غالًبا ما تعمل Citi كُمصِدر لألدوات المالية والمنتجات األخرى وكصانع سوق وتتداول بصفتها صاحب رأس المال في العديد من األدوات المالية والمنتجات األخرى المختلفة وُيتوقع منها 
أن تؤدي أو أن تسعى ألداء الخدمات المصرفية االستثمارية وغيرها من الخدمات لُمصِدر تلك األدوات المالية أو المنتجات األخرى. قد يكون كاتب هذا المنشور قد ناقش المعلومات الواردة 
فيه مع آخرين داخل Citi أو خارجها، وقد يكون الكاتب و/أو غيره من موظفي Citi قد تصرفوا بالفعل بناًء على هذه المعلومات )بما في ذلك عن طريق التداول لحسابات Citi الختامية أو 
نقل المعلومات الواردة في هذا المنشور إلى عمالء آخرين لدى Citi(. ويجوز لشركة Citi وموظفيها )بما في ذلك أولئك الذين قد يكون الكاتب قد تشاور معهم إلعداد هذا المنشور( والعمالء 
اآلخرين لدى Citi بيع أو شراء األدوات المالية أو المنتجات األخرى المشار إليها في هذا المنشور وقد يكونوا قد حصلوا على تلك المراكز بأسعار وظروف سوقية لم تعد متاحة وقد يكون 

لهم مصالح مختلفة عن أو متعارضة مع مصالحك. 

 .Citi أو موظفيها تقديم، وهي ال تقوم بتقديم، المشورة الضريبية أو القانونية ألي خاضع للضريبة خارج Citi اإلفصاح بموجب النشرة 230 لدائرة اإليرادات الداخلية: ليس من اختصاص
وليس القصد من أي بيان في هذا المنشور يتعلق بالمسائل الضريبية أن ُيستخدم، وال يمكن استخدامه أو االعتماد عليه، من ِقبل الخاضعين للضرائب لغرض تفادي العقوبات الضريبية. 

وينبغي على أي خاضع للضريبة أن يطلب المشورة وفق ظروفه من مستشار ضريبي مستقل. 

وال تتحمل Citi وال أي من شركاتها التابعة المسؤولية عن المعاملة الضريبية ألي منتج استثماري، سواٌء أتم شراء االستثمار بواسطة صندوق أو شركة تديرها شركة تابعة لشركة Citi أم 
ال. وتفترض Citi أن يكون المستثمر )وعند االقتضاء، مالكوه المستفيدون( قد حصل، قبل إجراء أي التزام باالستثمار، على المشورة الضريبية أو القانونية أو غيرها أًيا كانت حسبما يراه 

 .Citi المستثمر/ المالكون المستفيدون ضرورًيا وأن يكون قد رتب للمحاسبة عن أي ضرائب مستحقة قانوًنا على الدخل أو األرباح الناتجة عن أي منتج استثماري تقدمه

هذا المنشور لالستخدام الوحيد والحصري من جانب المستلمين المعنيين وقد يحتوي على معلومات ُمسجلة الملكية لشركة Citi وال يجوز نسخها أو نشرها كلًيا أو جزئًيا دون الحصول 
على موافقة مسبقة من Citi. وقد تكون طريقة النشر والتوزيع ُمقيدة بموجب القانون أو اللوائح في بلدان معينة. ولذلك يتعين على األشخاص الذين تقع بحوزتهم هذه الوثيقة االطالع على 
تلك القيود ومراعاتها. وال تتحمل Citi أي مسؤولية مهما كانت عن األفعال التي تقوم بها أطراف ثالثة في هذا الصدد. ويحظر القانون أي استخدام أو نسخ أو إفصاح غير مصرح به لهذه 

الوثيقة وقد يؤدي عدم االلتزام بذلك إلى المالحقة القضائية. 

ال تشكل اآلراء الواردة في هذه الوثيقة والصادرة عن لجنة االستثمار العالمية أبحاًثا أو مشورة استثمارية أو توصيات تجارية وليست ُمخصصة بما يتوافق مع ظروف االستثمار الفردية 
أو أهداف أي مستثمر. وينبغي أال يعتمد مستلمو هذه الوثيقة على اآلراء أو المعلومات الواردة فيها كأساس رئيسي ألي قرار استثماري يتم اتخاذه. ونحث المستثمرين على التشاور مع 

مستشاريهم الماليين قبل شراء األوراق المالية أو بيعها. 

تتأثر السندات بعدد من المخاطر، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر الدفع المسبق. وبصفة عامة، عندما ترتفع أسعار الفائدة السائدة، تنخفض أسعار األوراق 
المالية ذات الدخل الثابت. وتتعرض السندات لمخاطر االئتمان إذا أدى انخفاض التصنيف االئتماني، أو الجدارة االئتمانية للُمصِدر إلى انخفاض سعر السندات. وتخضع السندات مرتفعة 
العائد لمخاطر إضافية مثل زيادة مخاطر التخلف عن السداد والتقلب الكبير بسبب انخفاض جودة االئتمان لإلصدارات. وأخيًرا، يمكن أن تتعرض السندات لخطر الدفع المسبق. عندما 
االستثمار  من  الفائدة  مدفوعات  األساسية  السندات  ستفقد  لذلك،  ونتيجًة  سابًقا.  الُمصدرة  السندات  سداد  مع  أقل،  فائدة  بسعر  األموال  اقتراض  الُمصِدر  يختار  قد  الفائدة،  أسعار  تنخفض 

وستضطر إلى إعادة االستثمار في السوق التي تكون فيها أسعار الفائدة السائدة أقل مما كانت عليه عند إجراء االستثمار األّولي.

وقد ال يكون االستثمار الدولي متاًحا للجميع. وقد توجد مخاطر إضافية مرتبطة باالستثمار الدولي، بما في ذلك عوامل أجنبية و/أو اقتصادية و/أو سياسية و/أو نقدية و/أو قانونية، وتغير 
الكوارث  أو  المالية  المشكالت  أو  المعاكسة  السياسية  األحداث  تؤدي  أن  احتمالية  وهناك  والمحاسبية.  المالية  المعايير  في  واالختالفات  األجنبية،  والضرائب  العمالت،  صرف  أسعار 
الطبيعية في البلد أو المنطقة إلى فقدان قيمة االستثمارات في ذلك البلد أو تلك المنطقة. ويمكن أن تكون مخاطر االستثمار في األسواق الناشئة أو النامية أكبر بكثير من مخاطر االستثمار 

في األسواق المتقدمة. 

االستثمار  ممارسات  أو  المالي  الرفع  ممارسات  بسبب  خسائر  تتضمن  أن  يمكن  كبيرة  مخاطر  على  وتنطوي  تخمينات  مجرد  التقرير  هذا  في  إليها  المشار  البديلة  االستثمارات  وُتعتبر 
القائمة على المضاربة األخرى، ونقص السيولة، وتقلبات العوائد، والقيود المفروضة على نقل المصالح في الصندوق، وعدم التنويع المحتمل، وعدم توافر المعلومات المتعلقة بالتقييمات 
والتسعير، والهياكل الضريبية المعقدة والتأخيرات في اإلبالغ الضريبي، ونقص التنظيم والرسوم الزائدة عن الصناديق المشتركة، ومخاطر المستشارين. وال يضمن تخصيص األصول 

الحصول على الربح أو الحماية من الخسارة في األسواق المالية المتدهورة. 

 )REITS( صناديق االستثمار العقاري

والمالية  االقتصادية  الظروف  تغيير  مثل  لعوامل  العقارية  التقييمات  تخضع  وقد  للعقارات.  المباشرة  بالملكية  المرتبطة  لتلك  مماثلة  خاصة  مخاطر  العتبارات   REIT صناديق تخضع 
والتنافسية والبيئية العامة والمحلية. وقد ال تكون صناديق REIT مناسبة لكل مستثمر. ولن يتم بوجه عام معاملة دخل األرباح من صناديق REIT كدخل أرباح مؤهل وبالتالي لن يكون 
للحصول على معدالت ضرائب مخفضة. وقد توجد مخاطر إضافية مرتبطة باالستثمار الدولي، بما في ذلك عوامل أجنبية و/أو اقتصادية و/أو سياسية و/أو نقدية و/أو قانونية،  مؤهالً 

وتغير أسعار صرف العمالت، والضرائب األجنبية، واالختالفات في المعايير المالية والمحاسبية. 

قد ال تكون األوراق المالية المدعومة برهن عقاري )"MBS"(، والتي تشمل التزامات الرهن العقاري المضمونة )CMOs(، والُمشار إليها أيًضا باسم قنوات االستثمار في الرهن العقاري 
)"REMICs"(، مناسبًة لجميع المستثمرين. وتوجد إمكانية لالسترداد المبكر لرأس المال بسبب المدفوعات المسبقة للرهن العقاري، مما يمكن أن يقلل من العائد المتوقع ويؤدي إلی مخاطر 
إعادة االستثمار. وعلى العكس من ذلك، قد يكون استرداد رأس المال أبطأ من االفتراضات األولية لسرعة المدفوعات المسبقة، مما يطيل من متوسط عمر الضمان حتى تاريخ استحقاقه 

)يشار إليه أيًضا بمخاطر التمديد(. 
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باإلضافة إلی ذلك، قد ال تفي الضمانات األساسية الداعمة ألوراق MBS غير التابعة للوكالة بمدفوعات رأس المال والفائدة. وفي بعض الحاالت، من الممكن أن يتسبب ذلك في انخفاض 
تدفق الدخل من الورقة المالية ويؤدي إلى خسارة رأس المال. وباإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي المستوى غير الكافي من الدعم االئتماني إلى تخفيض التصنيف االئتماني لسندات الرهن 
العقاري ويتسبب في احتماليٍة أكبر لخسارة رأس المال وزيادة تقلب األسعار. وتنطوي االستثمارات في أوراق MBS الثانوية على مخاطر ائتمانية أكبر في ما يتعلق بعدم الوفاء من الفئات 
الرئيسية لنفس اإلصدار. قد تكون مخاطر عدم الوفاء واضحة في الحاالت التي تكون فيها أوراق MBS مضمونة أو ُتثبت وجود مصلحة في مجموعة صغيرة أو أقل تنوًعا بصورة نسبية 

من قروض الرهن العقاري األساسية. 

ُتعتبر أوراق MBS حساسة أيًضا لتغيرات أسعار الفائدة التي يمكن أن تؤثر سلًبا على القيمة السوقية للورقة المالية. وخالل أوقات التقلبات المرتفعة، يمكن أن تواجه أوراق MBS مستويات 
أكبر من عدم السيولة وتحركات أسعار أكبر. وقد يحدث تقلب األسعار أيًضا نتيجة عوامل أخرى تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، المدفوعات المسبقة والتوقعات المستقبلية للمدفوعات 

المسبقة والشواغل االئتمانية وأداء الضمانات األساسية والتغيرات التقنية في السوق. 

ُيرجى قراءة المعلومات الواردة في وثائق و/أو نشرة الطرح بعناية لمعرفة المخاطر المرتبطة بأوراق MBS التي تشتريها. 

في هونج كونج، تصدر هذه الوثيقة عن شركة CPB التي تعمل من خالل Citibank, N.A، فرع هونج كونج، والذي يخضع للتنظيم من قبل سلطة النقد في هونج كونج. وينبغي توجيه 
أي أسئلة تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة إلى الممثلين المسجلين أو المرخصين التابعين للكيان المذكور أعاله. بقدر ما تكون هذه الوثيقة ُمقّدمة للعمالء المسجلين و/أو الُمدارين في هونج 
 كونج: ال تحتوي هذه الوثيقة على أي بيان )بيانات( آخر من شأنه إلغاء أو استبعاد أو تقييد أي من حقوقك أو التزاماتك تجاه Citibank بموجب القوانين واللوائح المعمول بها. وال يقصد 
Citibank, N.A، فرع هونج كونج االعتماد على أي أحكام هنا ال تتوافق مع التزاماتها بموجب مدونة قواعد السلوك لألشخاص المرخص لهم أو المسجلين لدى لجنة األوراق المالية 

والعقود اآلجلة، أو تصف بشكل خاطئ الخدمات الفعلية التي سُتقّدم لك.

في سنغافورة، تصدر هذه الوثيقة عن شركة CPB التي تعمل من خالل Citibank, N.A، فرع سنغافورة، والذي يخضع للتنظيم من قبل سلطة النقد في سنغافورة. وينبغي توجيه أي أسئلة 
تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة إلى الممثلين المسجلين أو المرخصين التابعين للكيان المذكور أعاله. 

شركة Citibank N.A، فرع لندن )رقم الفرع المسجل BR001018(، الكائنة في Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB، مرخصة من مكتب 
مراقب العمالت )الواليات المتحدة األمريكية( وتخضع للتنظيم من جانبه كما أنها مرخصة لدى هيئة التنظيم االحترازي في بريطانيا، وتخضع للتنظيم من قبل هيئة الرقابة المالية، والتنظيم 
 ،Citibank N.A المحدود من قبل هيئة التنظيم االحترازي. ونوفر التفاصيل الُمتعلقة بنطاق التنظيم الذي نخضع له من قبل هيئة التنظيم االحترازي عند الطلب. ورقم االتصال بشركة

فرع لندن هو 8000 7508 20)0( 44+. 

شركة Citibank Europe plc مرخصة من البنك المركزي األيرلندي وهيئة التنظيم االحترازي. وتخضع إلشراف البنك المركزي األيرلندي كما تخضع للتنظيم المحدود من قبل هيئة 
الرقابة المالية وهيئة التنظيم االحترازي. ونوفر عند الطلب التفاصيل الُمتعلقة بنطاق ترخيصنا والتنظيم الذي نخضع له من قبل هيئة التنظيم االحترازي والتنظيم الذي نخضع له من قبل 

هيئة الرقابة المالية. 

في المسجل  عنوانها  ويقع   ،BR017844 التسجيل  رقم  تحت  وويلز  إنجلترا  في  الشركات  سجل  في  كفرع  مسجلة  المتحدة  المملكة  فرع   ،Citibank Europe plc  شركة 
Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB، ورقم ضريبة القيمة المضافة الخاص بها هو: GB 429 6256 29. شركة Citibank Europe plc مسجلة 
في أيرلندا تحت الرقم 132781، ويقع مكتبها المسجل في North Wall Quay, Dublin 1 1. شركة Citibank Europe plc تخضع للتنظيم من قبل البنك المركزي األيرلندي، وهي مملوكة 

في األساس لشركة Citigroup Inc، الكائنة في نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية. 

شركة Citibank )سويسرا( AG، الكائنة في Prime Tower, Hardstrasse 201, P.O. Box, 8010 Zurich، مرخصة ومنظمة من قبل الهيئة الرقابية السويسرية على األسواق المالية 
 .)FINMA(

الرقابية  الهيئة  قبل  من  ومنظمة  مرخصة   ،Quai du General Guisan, PO Box 3946, CH-1211 Geneva 3 16 في الكائنة  جنيف،  فرع   ،Citibank NA Sioux Falls شركة
السويسرية على األسواق المالية. 

شركة Citibank NA Sioux Falls، فرع زيورخ، الكائنة في Prime Tower, Hardstrasse 201, P.O. Box, 8010 Zurich، مرخصة ومنظمة من قبل الهيئة الرقابية السويسرية على 
األسواق المالية. 

شركة  تخضع   .PO Box 104, 38 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 8QB في المسجل  وعنوانها  جيرسي  فرع   ،Citibank N.A بواسطة الوثيقة  هذه  نشر  يتم  جيرسي،   في 
Citibank N.A، فرع جيرسي، للتنظيم من قبل لجنة الخدمات المالية في جيرسي. وتعتبر شركة Citibank N.A، فرع جيرسي، أحد المشاركين في برنامج جيرسي لتعويض مودعي 
البنوك. ويوفر هذا البرنامج الحماية للودائع المؤهلة التي تصل إلى 50.000 جنيه إسترليني. ويبلغ الحد األقصى إلجمالي مبلغ التعويض 100.000.000 جنيه إسترليني في أي فترة تبلغ 

5 سنواٍت. وتتوافر التفاصيل الكاملة عن البرنامج والمجموعات المصرفية المشمولة على الموقع اإللكتروني لواليات جيرسي www.gov.je/dcs أو عند الطلب. 

 .Citibank, N.A كجزء من Citi Private Bank في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين، تعمل شركة

 .FSP 30513 وفي جنوب أفريقيا كمقدم للخدمات المالية

المتاحة  والخدمات  المنتجات  من  واسعة  مجموعة  إلى  الوصول  إمكانية  لعمالئها  توفر  وهي   Citigroup Inc )"Citigroup"( شركات  إحدى   Citi Private Bank شركة  تعد 
في  والخدمات  المنتجات  هذه  تتوفر  أو  والخدمات  المنتجات  جميع  لنا  التابعة  الكيانات  جميع  تقدم  ال   .Citigroup لمجموعة  التابعة  المصرفية  وغير  المصرفية  الشركات  خالل  من 
خالل  من  معينة  استثمارية  منتجات  تقديم  ويتم  الثاني.  الجدول  بموجب  معتمد  كندي  بنك  وهو   ،Citibank Canada أقسام  أحد   Citi Private Bank تعتبر  كندا،  في  فروعنا.   كافة 
)"Citibank Canada Investment Funds Limited )"CCIFL، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة Citibank Canada. وتخضع المنتجات االستثمارية لمخاطر االستثمار بما 
في ذلك الخسارة المحتملة لمبلغ رأس المال المستثمر. ومنتجات االستثمار غير مؤّمن عليها بواسطة CDIC أو FDIC أو لدى أي جهة إيداع في أي اختصاص قضائي وهي غير مضمونة 

من قبل Citigroup أو أي من الشركات التابعة لها.

وتعتبر هذه الوثيقة ألغراض المعلومات فقط وال تشكل عرًضا لبيع أو التماًسا لعرض شراء أي أوراق مالية ألي شخص في أي اختصاص قضائي. لن يتم إجراء أي استثمار في أي 
أوراق مالية موصوفة في هذه الوثيقة إال بناًء على مذكرة طرح. وبالتالي، ال ينبغي أن تشكل هذه الوثيقة األساس ألي استثمار الحق في هذه األوراق المالية، وال ينبغي االعتماد عليها في 
ما يتعلق بذلك. وبقدر ما تكون أي بيانات في هذه الوثيقة ُمقّدمة في ما يتعلق بالمنتجات المشار إليها في هذه الوثيقة، فإنها مؤهلة بكاملها بموجب شروط مذكرة الطرح والوثائق األخرى 
ذات الصلة المتعلقة بها. وقد تخضع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتحديث واالستكمال والمراجعة والتحقيق والتعديل وقد تتغير هذه المعلومات جوهرًيا. ويجب على المستثمرين 

المحتملين مراجعة مذكرة الطرح والوثائق األخرى ذات الصلة بعناية قبل اتخاذ قرار باالستثمار.
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ال يتم تقديم أي تعهدات صريحة أو ضمنية في ما يتعلق بهذه المنتجات، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر، ال ُتقدم أي تعهدات في ما يتعلق بنتائج االستثمار أو أي معاملة قانونية 
أو محاسبية أو تنظيمية أو ضريبية الستثمار ما في أي اختصاص قضائي قد يكون ذا صلة بمستلم هذه الوثيقة. على وجه التحديد، لم ُتخصص هذه الوثيقة للمستثمرين الكنديين وقد يكون 
لالستثمار في المنتجات اعتبارات ومخاطر استثمارية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المستثمر الكندي. وفي ما يتعلق باتخاذ أي قرار استثماري نهائي، ُينصح المستثمرون المحتملون 

بطلب المشورة المهنية المستقلة لفهم جميع االعتبارات والمخاطر المصاحبة المرتبطة بهذه األوراق المالية. 

وال تتحمل Citigroup أو الشركات التابعة لها أو أي من مسؤوليها أو أعضاء مجلس إدارتها أو موظفيها أو ممثليها أو وكالئها أي مسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو 
عرضية أو خاصة أو تبعية، بما في ذلك خسارة األرباح الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك ما يكون من خالل األخطاء سواٌء أكانت ناجمة عن اإلهمال 

أم غير ذلك.

بصرف النظر عن أي شيء يخالف ذلك، فإنك توافق على أن Citigroup لم تقدم هي وال أٌي من شركاتها التابعة أي بيان أو تعهد صريح أو ضمني، بشأن المسائل الضريبية الكندية المتعلقة 
بالمعاملة، سواًء فيما يتعلق بأي عرض للمعاملة أو دراستك للمعاملة أو أي مناقشة في ما يتعلق بالمعاملة أو غير ذلك في أي وقت، وال يوجد في هذه المواد ما يشكل أو ينبغي أن يعتبر 

على أنه ُيشكل بياًنا أو تعهًدا من هذا القبيل بشأن أي مسائل ضريبية كندية في ما يتعلق بالمعاملة. 

ينطوي استخدام األموال المقترضة لتمويل شراء األوراق المالية على مخاطر أكبر من الشراء باستخدام الموارد النقدية فقط. فإذا كنت تقترض األموال لشراء األوراق المالية، فستظل 
مسؤوليتك في ما يتعلق بسداد القرض ودفع الفائدة على النحو المطلوب بموجب شروطه كما هي حتى لو انخفضت قيمة األوراق المالية التي تم شراؤها. 

ال تعد CCIFL عضواً في الوقت الحالي، وال تنوي أن تصبح عضًوا في رابطة تجار صناديق االستثمار المشترك في كندا )"MFDA"(؛ وبالتالي، لن يتمتع عمالء CCIFL بمنافع حماية 
.MFDA بما في ذلك التغطية التأمينية بموجب أي خطة من خطط حماية المستثمرين الخاصة بعمالء أعضاء ،MFDA في CCIFL المستثمرين التي كانت ستستمد بخالف ذلك من عضوية

لألفراد  التابعة  شركاتها  أو   .Citigroup Inc تقدمها  التي  الصلة  ذات  والخدمات  العقارات  وإدارة  الشخصي  االئتمان  خدمات  من  واسعة  لمجموعة  التجاري  االسم   Citi Trust وتعد 
وبالنسبة  فروعنا.  كافة  في  والخدمات  المنتجات  هذه  تتوفر  أو  والخدمات  المنتجات  جميع  لنا  التابعة  الكيانات  جميع  تقدم  ال  العالم.  أنحاء  جميع  في  الخيرية  والمؤسسات  واألسر 
 Citicorp Trust Delaware, N.A أو  Citicorp Trust South Dakota أو   Citibank, N.A التالية:  الكيانات  أحد  خالل  من  االئتمان  خدمات  توفير  يتم  المتحدة،  الواليات  في  للعمالء 
،Cititrust Private Trust )Cayman( Limited التالية:  الكيانات  أحد  خالل  من  االئتمان  خدمات  ُتقدم  مواطنيها،  من  وال  المتحدة  الواليات  في  مقيمين  ليسوا  الذين  للعمالء   وبالنسبة 
،Cititrust )Singapore( Limited أو ،Cititrust )Jersey( Limited أو ،Cititrust )Cayman( Limited أو ،Cititrust )Bahamas( Limited أو ،Cititrust Private Trust Zurich GmbH أو  
 ،Cititrust )Jersey( Limited وُتعتبر شركة .Citi Trust ويشار إلى مقدمي الخدمات مجتمعين باسم ،Citicorp Trust Delaware, N.A أو ،Cititrust )Switzerland( Limited أو 
وتفاصيل االتصال بها هي P.O. Box 728, 38 Esplanade, St. Helier, Jersey JE4 8ZT, Channel Islands، رقم الهاتف 608000 1534 44+، مرخصة من قبل لجنة الخدمات 

المالية في جيرسي إلجراء العمل االئتماني للشركات. 

© Citigroup Inc 2018. جميع الحقوق محفوظة. تمثل Citi وCiti وArc Design وغيرها من العالمات الُمستخدمة في هذه الوثيقة عالمات تجارية تمثل Citigroup Inc أو كياناتها 
التابعة المستخدمة والمسجلة في جميع أنحاء العالم.
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