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 محفزات الدورة 
المتأخرة

ما الذي يمكن أن تعنيه سياسات ترامب بالنسبة للأسواق سواء 
الأمريكية أو العالمية؟ لتعويض بعض الآثار التضخمية للحوافز 

المالية المرجحة، فإننا نتوقع أن يستمر الاحتياطي الاتحادي في رفع 
أسعار الفائدة. بدأت الأسواق بالفعل حساب تكلفة خطر التضخم، 

كما يدل على ذلك الزيادة الحادة في عوائد سندات الخزانة 
الأميركية ذات المدى الطويل. يمكن للحوافز المالية - جنبا إلى 
جنب مع سعيه لخفض الضرائب - أن تدفع الدولار للزيادة مع 

اقتراب عام 2018.

وعلاوة على ارتفاع عوائد سندات الخزانة، فإن الدولار القوي يمكن 
أن يكون له تأثيرًا خاًصا على تلك الاقتصادات الناشئة مع قروض 

خارجية أعلى وحسابات جارية ليست صحية بالقدر الكافي. قد 
تعاني الاقتصادات الناشئة مع الصادرات الكبيرة الواردة إلى 

الولايات المتحدة من انخفاض النمو إذا تغيرت اتفاقيات التجارة أو 
فرضت رسوم جمركية. ونحن نفضل أسواق الأسهم الناشئة مع 

الاعتماد بصورة أقل نسبيا على التجارة بين الولايات المتحدة والتي 
تشهد تحسًنا متواصل في الأساسيات الخاصة بها.

ماذا بشأن النظرة المستقبلية طويلة الأمد؟ إن استراتيجيات التقييم 
التكيفية هي نهج بنك سيتي برايفت المميز لتخصيص الأصول 

الاستراتيجية وتقدير العوائد المستقبلية. ويستخدم هذا النهج 
التقييمات الحالية لتقدير العوائد السنوية على مدى السنوات العشر 

المقبلة. ويوضح الشكل 1 هذه التقديرات الخاصة 
بالعائد الاستراتيجي.

لقد استعاد الاقتصاد العالمي انتعاشه منذ ما يقارب ثماني سنوات، مما يجعلها واحدة من أطول 
التوسعات على الاطلاق، وإن كانت الأضعف من حيث النمو. وقد لعبت تخفيف القيود النقدية دوراً رئيسياً 

في توسيع الدائرة حتى الآن، ولكن التحول نحو التيسير المالي قد يسرع وتيرة النمو الآن. وقد أثار انتخاب 
دونالد ترامب مزيداً من الارتياب بشأن النظرة المستقبلية، لكن بعض سياساته المقترحة يمكن أن تؤثر 

بشكل إيجابي على نمو الولايات المتحدة والعالم. من المحتمل أن تتضمن المحفزات المالية خفض 
الضرائب، ربما بحلول منتصف 2017. قد يتبع ذلك زيادة الإنفاق على البنية التحتية على الرغم من أنه يبدو 
أن الجمهوريين في الكونجرس أكثر احتماًلا لدعم خفض الضرائب. ونحن نعتقد أن خطط ترامب المالية قد 

تزيد من النمو الاقتصادي الفعلي بالولايات المتحدة بأكثر من نقطة مئوية كاملة بنهاية 2017.

 إن السياسات التي تنتهجها الواليات المتحدة األمريكية في ظل إدارة ترامب 
 يمكن أن يكون لها تأثير هائل على النمو واألسواق عالميًا، وخلق مخاطر 

وفرصًا للمستثمرين.

ستيفن وايتنج، الرئيس الدولي االستراتيجي في مجال االستثمار

 أبرز عناوين النظرة المستقبلية 
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تقديرات العائد فئة الأصول
الاستراتيجي )٪(

6.3أسهم متطورة عالمية

10.8أسهم ناشئة عالمية

2.1دخل ثابت ذو درجة استثمار متطورة عالمية 

5.3عائد عالمي مرتفع
2.6دخل ثابت ناشئ عالمي

1.9نقد
5.6صناديق التحوط

12.2أسهم خاصة
10.7عقارات

1.9بضائع

الشكل 1: تقديرات العائد االستراتيجي

من  اعتبارًا  الأولية  التقديرات  برافيت،  سيتي  ببنك  الأصول  تخصيص  فريق  المصدر: 
30 نوفمبر 2016. تم تقدير العائدات بالدولار الأمريكي، كافة التقديرات هي عبارة عن آراء 
العائد  تقديرات  تمثل  لا  المستقبلية.  الأحداث  عن  ضماًنا  تكون  أن  منها  يقصد  ولا 
الرجوع  يرجى  المعلومات،  من  لمزيد  المستقبلي.  الأداء  على  أي ضماًنا  الاستراتيجي 

لاستراتيجيات التقييم التكيفية لعام 2017، المقرر إصدارها عام 2017.

 اقرأ حوافز الدورة المتأخرة كاملة على الموقع 
http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html

http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html
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الشكل 2. التقويم السياسي

المصدر: بنك سيتي برايفت، اعتبارا من 21 نوفمبر 2016. *سيتم تحديد التاريخ المضبوط فيما بعد

االتحاد األوروبي - 
روسيا

تجديد العقوبات؟

المملكة المتحدة
إثارة المادة )50(

هولندا
انتخابات عامة

فرنسا
الانتخابات الرئاسية
 الجولتين الأولى 

والثانية

ألمانيا
 الانتخابات الاتحادية

27 أغسطس- 22 أكتوبر*

روسيا
انتخابات رئاسية

الواليات المتحدة
انتخابات منتصف 

المدة

 انتخابات مبكرة أخرى 
أو استفتاءات؟

الصين
المؤتمر الوطني التاسع 
عشر للحزب الشيوعي 

بالصين

20172018

مارس31يناير 6 نوفمبرمارس النصف الثاني23 أبريل، 7 مايو

 وفي حال إقرار التدابير الشعبية المناهضة للعولمة مثل القيود على 
 الهجرة والحمائية، فقد يؤدي ذلك إلى خفض النمو مع ارتفاع تكلفة 

الأجور وانخفاض عائدات أصحاب الأسهم. 

 وبإلقاء اللوم على التجارة والهجرة في القضاء على فرص العمل 
 وتخفيض الأجور، فإننا نعتقد أن السياسيين الشعبيين وناخبيهم يغفلون 

 أحد العوامل المؤثرة للغاية. تشير تقديراتنا إلى أن التطور التكنولوجي 
 قد قضى على المزيد من فرص العمل أكثر مما تسببت به التجارة 

الدولية في العقود الأخيرة والفترات السابقة أيًضا.

لقد هزت السياسات الشعبية العالم عام 2016. قد يكون لانتخاب دونالد ترامب الرئيس 45 للولايات 
المتحدة وقرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي عواقب بعيدة المدى على العلاقات 

السياسية والاقتصادية الدولية لسنوات قادمة. ومن غير المحتمل أن تظل تلك أحداًثا منفصلة.

من المرجح أن يستمر الغضب االجتماعي الذي ساهم فيه انتخاب ترامب في 
الواليات المتحدة وأماكن أخرى.

التحدي الشعبي 
والمحافظ

كما نعتقد أن العاصفة السياسية الشعبية يمكن أن تمتد إلى عام 2017 وأبعد 
من ذلك. لذا فنحن نراقب التقويم السياسي عن قرب - الشكل 2. وستزيد 

الميول الشعبية في الانتخابات الهولندية والفرنسية والألمانية من المخاطر 
السياسية في الاتحاد الأوروبي مما يمكن أن يؤثر على الأصول المالية 

الإقليمية.

كيف يمكن للمستثمرين الاستجابة لهذه التحديات المتزايدة التي فرضتها 
السياسات الشعبية؟ قد يساعد اختيار الأصول بشكل مدروس بعناية من 
بين مجموعة من فئات الأصول ومناطقها الجغرافية على توزيع المخاطر 

التي تنشأ عن مزيد من الصدمات السياسية والتي قد تؤثر على صناعات 
أو شركات بعينها.

اقرأ التحدي الشعبي والمحافظ كامًلا على موقعنا 
http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html
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آسيا

أوروبا

أمريكا الالتينية

أمريكا الشمالية

األسهم 

 األسواق:
 الواليات المتحدة

اليابان

 الهند
كولومبيا، بيرو، شيلي

الطاقة، الموارد المالية، الصناعات، 
الرعاية الصحية بأمريكا الشمالية

تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية 
والبنية التحتية آلسيا 

الطاقة والرعاية الصحية وتكنولوجيا 
المعلومات األوروبية وبالمملكة المتحدة

الطاقة، والخامات، والمعادن والتعدين، 
والسلع الكمالية والخدمات المالية 

ألمريكا الالتينية

الدخل الثابت

الدرجة االستثمارية والسندات ذات 
العائدات المرتفعة خاصة مصدري هذه 

السندات المتعلقة بالطاقة بالواليات 
المتحدة

القروض البنكية الرفيعة ذات العائدات 
المرتفعة األمريكية واألوروبية

السندات السيادية الهندية التي تسيطر 
عليها الروبية

ديون برازيلية، كولومبية وأرجنتينية 
منتقاة، وعلى رأسها العملة الصعبة 

وبعض العمالت المحلية

السندات المؤسسية الهندية من الدرجة 
االستثمارية بالدوالر األمريكي، معظمها 

بالبترول والغاز 

مصدري السندات الدفاعية وشبه السيادية 
في الدخل الثابت اإلندونيسي

السندات المؤسسية ذات العائدات 
المرتفعة لمنطقة اليورو 

مجال االتصاالت والطاقة بأمريكا 
الشمالية 

األسهم الممتازة األمريكية التي تصدرها 
كبار البنوك

سندات الخزانة المحمية من التضخم 
)TIPS(

برغم أن أسهمنا كانت ذات قيمة أقل 
في العام الماضي، إال أننا نحدد عدة 

أسواق وقطاعات ال تزال تبدو جذابة. 
فيما يتعلق بالدخل الثابت، حيث قللنا 

انخفاض المعدل، نرى أيًضأ عدة 
فرص استثمارية عالمية.

قد لا تكون المنتجات والاستراتيجيات مناسبة لجميع المستثمرين. قد تكون المنتجات والاستراتيجيات التي نوقشت لها شروط أهلية يجب الوفاء بها قبل الاستثمار. يجب أن ينظر 
كل مستثمر بعناية في المخاطر المصاحبة للاستثمار واتخاذ قرار بناء على ظروف المستثمر الخاصة، وأن يتماشى الاستثمار مع هدف المستثمر. تتضمن المنتجات والاستراتيجيات 

المذكورة هنا المخاطر وقد لا تؤدى كما هو موضح.

 أسواقنا 
المفضلة

في لمحة

 أفكار مواضيعية

استثمارات انتقائية للبنية التحتية

استثمارات األسهم الخاصة التي تستهدف 
وساطة البنوك، الطاقة المتعثرة

االستثمارات العقارية المتعلقة بالتجارة 
اإللكترونية

األسهم في مجال صناعة الروبوتات 
والمستفيدين

 وجهات نظر 
عن الحافظات

 أبرز عناوين النظرة المستقبلية 
لعام 2017
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مع ازدياد المخاطر الخارجية واحتمال التحول من السياسات النقدية إلى 
السياسات المالية، فإننا نفضل األسواق ذات المساحة المالية الوفيرة والنمو 

المحلي الصلب والتوافر االئتماني

األسهم

إن التحول المحتمل من السياسة النقدية نحو السياسة المالية، ومن االنكماش إلى 
التضخم، كالهما تغييرين رئيسين في التوجه يحتمل أن يتسبب في إعادة التوازن 

للمستثمرين في األسهم من الحالة الدفاعية نحو أسهم ذات قيمة. 

تبدو اليابان أكثر احتمااًل لتنفيذ نظام الحوافز المالية أكثر من معظم البلدان، حيث 
يبدو أن بنك اليابان على استعداد لتمويل مثل هذه السياسات. يمكن أن يساعد هذا 

األمر جنبًا إلى جنب مع ضعف عملة الين في تفوق األسهم اليابانية عبر 
المنطقة. 

وفيما يتعلق باحتماالت النمو، تأتي الهند في مرتبة عالية بسبب إصالحاتها 
االقتصادية واقتصادها المعزول نسبيا.

قد يكون لسياسات اإلدارة األمريكية التالية تأثير كبير غير معتاد على تطلعات آسيا لعام 2017 وما بعده. إن زيادة مفهوم 
الحمائية ليس من شأنه فقط أن يحد من النمو االقتصادي اإلقليمي ولكنه سيشهد أيًضا انهيار الحسابات الجارية جنًبا إلى جنب 

مع القدرة على خدمة الديون

آسيا
كين بينج، استراتيجي في مجال االستثمار- آسيا

كريس زيبوليتوس، الرئيس الدوليي الستراتيجية الدخل الثابت

برجاء قراءة استعراضنا األسيوي بالكامل على الرابط
http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html

الدخل الثابت

في الدخل الثابت، نفضل التركيز على األسواق التي تعتمد بصورة أقل نسبيا على التجارة 
األمريكية والتمويل الخارجي، والتي تشهد كذلك تحسين متواصل في مبادئها األساسية. 

ومن المتوقع أن تصبح كال من الهند والصين أكثر مرونة، في حين قد تقدم إندونيسيا قيمة 
جيدة، ولكن مع خطر أعلى أيضا. وال تزال عائدات العملة المحلية الهندية متوسطة األجل 

التي تبلغ تقريًبا 6.5٪ تبدو جذابة، في رأينا. كما أننا نفضل أيًضا الشركات الهندية ذات 
الدرجة االستثمارية المقومة بالدوالر، ومعظمها في قطاع النفط والغاز. ويتيح ُمْصدرو 
السندات اإلندونيسيين الدفاعيين شبه السياديين تحصيل العائدات على الديون السيادية.

العمالت:

من المرجح أن تكون مواصلة تعزيز الدوالر األمريكي في عام 2017 بمثابة رياحا 
عكسية للعمالت واألصول اآلسيوية. وخالل 6-12 شهًرا، تتوقع أبحاث سيتي أن تقل 
قيمة اليوان من 6.92 إلى 7.15. أما الوون الكوري والدوالر التايواني فهما العملتان 

األكثر حساسية لتأثيرات الدوالر األمريكي واليوان، مع رؤية كالهما يضعفان. واألكثر 
مرونة في الحركة عن الدوالر واليوان هي الروبية الهندية. قد يكون االتجاه في سعر 

صرف الين الياباني في عام 2017 هو مزيد من االنخفاض.

يبدو أكثر احتمااًل أن تنفذ اليابان 
استراتيجية المحفزات المالية 

أكثر من معظم الدول وسيكون 
بنك اليابان مستعًدا على ما يبدو 

لتمويل هذه السياسات.

 أبرز عناوين النظرة المستقبلية 
لعام 2017
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http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html


بنك سيتي برايفت   |   أبرز عناوين النظرة المستقبلية لعام 72017

األسهم 

تبدو أسواق األسهم في المنطقة إجمااًل رخيصة. وبينما نعمل على خفض قيمة األسهم 
األوربية مقارنة بالمناطق األخرى، تبدو األسهم األلمانية ذات قيمة أكبر بشكل جذاب حيث 

يتم تداولها بمقدار 12.5 ضعف األرباح المتوقعة لعام 2017. وفي المملكة المتحدة 
نواصل تأييدنا بشكل أكبر لمؤشر FTSE 100 الذي تهيمن عليه الشركات الكبرى متعددة 

الجنسيات عن مؤشر FTSE250 التي تسيطر عليه أكثر الشركات المحلية.

الدخل الثابت

في منطقة اليورو، ال نزال تحت ضغط الديون الحكومية منخفضة العائدات لكل من الدول 
األساسية والطرفية على حد سواء مثل ألمانيا وإسبانيا على التوالي. وال نزال نحافظ على 

تأييدنا للسندات الخاصة بالشركات. ولكن حتى الشركات المقومة باليورو ذات الدرجة 
االستثمارية تدر عائدات منخفضة للغاية حيث يدر ثالثة ارباع سوق الدرجة االستثمارية 

بالكاد ما يقل عن 1٪. ولكن هناك احتماالت جذابة أكثر بالنسبة لسندات الشركات المقومة 
باليورو ذات العائدات المرتفعة وأيًضا القروض الممتازة، برغم أن األداء من المرجح أن 

يكون متوسطًا بعد أرباح وصلت 6٪ عام 2016.

العمالت

من المرجح أن يؤدي مزيدا من الضغط على الدوالر األمريكي إلى زيادة الضعف الذي 
يعاني منه اليورو والجنيه االسترليني في عام 2017. نتوقع لليورو االنتقال إلى مستوى 

متعادل مع الدوالر األمريكي خالل 6-12 شهرا.

أوروبا

يواصل البنك المركزي األوروبي استكشاف الطرق التي تجعل برنامجه للتسهيل 
الكمي أكثر فعالية واستدامة بعد أن خفض مؤخًرا حجم الشراء الشهري من 
80 مليار يورو إلى 60 مليار يورو، بينما سيظل البرنامج ممتًدا تسعة أشهر 
أخرى حتى ديسمبر 2017. ولقد كان يحث حكومات دول منطقة اليورو على 

مواصلة التوسع المالي.

األحزاب السياسية الشعبية تنتشر داخل العديد من الدول األوروبية مما يمكن أن 
يؤثر على كل من الثقة االقتصادية وأسعار األصول. وقد ينشأ عن االنتخابات 
الرئاسية الفرنسية المقرر عقدها في أبريل-مايو 2017 أكبر صدمة في حال 

فوز المرشح الوطني مارين لو بان.

يبدو أن استدامة النمو االقتصادي والتعامل مع بيئة سياسية باعثة على التحدي هي الموضوعات المهيمنة على السوق 
األوروبية عام 2017. ومن المرجح أن تكون القضية السائدة بالنسبة للملكة المتحدة لعام 2017 هي تنفيذ انسحابها من 

.”Brexit“ ”االتحاد األوروبي “بركسيت
وتتوقع أبحاث بنك سيتي أن يظل نمو إجمالي الناتج القومي لمنطقة اليورو قريًبا من 1.6٪ عام 2016 و1.5٪ عام 2017، 
بينما يشهد النمو البريطاني بعض االنخفاض من 2.0٪ إلى 1.4٪. تتضمن مخاطر هذه التوقعات الحمائية التجارية وتداعي 

الثقة مع تزايد التوترات السياسية داخل كل من االتحاد األوروبي ومنطقة اليورو.

مع استمرار المخاوف بشأن النمو االقتصادي وعدم االستقرار السياسي، 
نواصل دعوتنا نحو اتباع نهج انتقائي.

جيفري سكس، استراتيجي في مجال االستثمار- أوروبا
كريسزيبوليتسو، الرئيس العالمي الستراتيجية الدخل الثابت

األحزاب السياسية الشعبية 
تنتشر داخل العديد من الدول 
األوروبية مما يمكن أن يؤثر 
على كل من الثقة االقتصادية 

وأسعار األصول

برجاء قراءة استعراضنا األوروبي بالكامل على الرابط
http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html
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وصلت اقتصادات أمريكا الالتينية إلى أدنى مستوياتها في الربع األول من عام 2016. وعلى مستوى المنطقة، توقع اقتصاديو 
بنك سيتي نموا بنسبة 1.7٪ في عام 2017، مقارنة  بانكماش بنسبة 0.8٪ في عام 2016. وعلى الرغم من المخاطر من 

ارتفاع عوائد سندات الخزانة األمريكية، ومواصلة الدوالر األمريكي قوته، و التغييرات المحتملة التي تطرأ على اتفاقات التجارة 
الدولية، ينبغي أن تستمر األوضاع النقدية السهلة نسبيا في األسواق األكثر تقدما في إبقاء عوائد سندات هذه األسواق منخفضة.

مع تحسن النظرة المستقبلية للنمو اإلقليمي وبرغم من عدم االستقرار 
السياسي األمريكي، نظل نعتنق وجهة نظر إيجابية بشأن أسهم أمريكا 

الالتينية والدخل الثابت.

تحسين والتحكم في العجز 
في الحساب الجاري يجب أن 
يكون في صالح شيلي وبيرو 

ويساعدهم على تحمل آثار 
قوة الدوالر األمريكي.

جورج أماتو، استراتيجي في  مجال االستثمار - أمريكا الالتينية
كريس زيبوليتوس، الرئيس العالمي الستراتيجية الدخل الثابت

 أمريكا 
اللاتينية

الدخل الثابت

قد يستمر تزايد أسواق الدين الخارجية والمحلية البرازيلية عام 2017. وفيما يتعلق بالدين 
الذي يهيمن عليه الدوالر األمريكي، نجد أن أعلى قيمة له تكون في الشركات، وعلى وجه 
الخصوص في قطاعات الطاقة والمالية. وفي األرجنتين، بعد استقرار األوضاع األساسية، 

أصبحنا نؤيد السندات شبه السيادية االنتقائية بالدوالر األمريكي حيث تتراوح عوائد 
االستحقاق الوسيطة بين 5٪ و9٪. ونظًرا الرتبط كولومبيا الوثيق بأسعار النفط، تعد 

كولومبيا أحد األسواق األخرى المفضلة لدينا.

العمالت

يمكن أن يؤثر التيسير المالي في الواليات المتحدة والسياسات التجارية األكثر صرامة 
على العمالت اإلقليمية في عام 2017، بحيث سيصبح البيزو المكسيكي األكثر تعرضا 

للتدهور في القنوات التجارية. وينبغي أن يؤيد عجز الحسابات الجارية اآلخذ في التحسن 
والقابل للتحكم شيلي وبيرو ويساعدهم على تحمل آثار قوة الدوالر األمريكي.

األسهم 

لقد حولنا توزيع األصول التكتيكية لدينا ألسهم أمريكا الالتينية لزيادة القيمة 
بحلول منتصف 2016. وال يزال  التحسن في النمو االقتصادي فضال عن إعادة 

تصنيف توقعات األرباح والتقييمات يدعم توقعاتنا اإليجابية لهذه األسواق. 

كولومبيا وشيلي هما األسواق األكثر جاذبية في المنطقة من وجهة نظر التقييم. 
وقد تبدو أسهم بيرو – خاصة في مجال التعدين- جذابة أيًضا إذا ما أطلقت 

الواليات المتحدة برنامج إنفاق مغامر بشكل خاص للبنية التحتية.

برجاء قراءة استعراضنا الكامل عن أمريكا الالتينية على الرابط:
.http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html
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السندات

ال نزال ننظر بحيادية لألسهم األمريكية والكندية مع حلول عام 2017. ال تزال تقييمات 
أسهم امريكا الشمالية مرتفعة إلى حد كبير. قد يستفيد القطاع لمالي، خاصة على الصعيد 
اإلقليمي، من كل من رفع القيود المحتملة وارتفاع أسعار الفائدة. يجب أن تظل الرعاية 

الصحية موضع تركيز برغم أننا في انتظار مزيد من التوضيح قبل أن نسعى لكشفها 
بصورة انتهازية. أما الطاقة فهي واحدة من أرخص القطاعات ضمن مؤشر ستاندرد 

آند بورز 500 وقد يستفيد من االنتعاش المستمر في أسعار النفط الخام.

الدخل الثابت

فيما يتعلق باالئتمان في الواليات المتحدة، يتوقف أداء سندات الشركات ذات الدرجة 
االستثمارية إلى حد كبير على اتجاه عوائد سندات الخزانة. نجد أن معظم القيمة تتواجد 

في مجالي االتصاالت والطاقة، التي نعتقد أنها سوف تستفيد من تحسين األساسيات، 
واستقرار أو ارتفاع أسعار النفط، والتقييمات الجذابة نسبيا. في حين أن تقييمات العوائد 
المرتفعة لم تأت رخيصة كما في وقت سابق في عام 2016، إال أنها ال تزال توفر قيمة. 
إن استقرار أسعار النفط والسعي المستمر من المستثمرين تجاه العائد لمستمر يجب أن 

يمكن مزيدا من األداء المتفوق.

العمالت

يمكن أن تساهم سياسة مجلس االحتياطي االتحادي المتشددة على نحو متزايد وإمكانية 
الحصول على إعفاء ضريبي لتشجيع الشركات متعددة الجنسيات بالواليات المتحدة على 
إعادة األرباح التي عقدت في الخارج في خلق مزيد من الضغوط على الدوالر األمريكي 
العام المقبل. نتوقع أن يشهد الدوالر الكندي عاًما آخر من عدم االستقرار بصورة أعلى 

مقابل الدوالر األمريكي.

لقد أدى انتخاب دونالد ترامب كرئيس للواليات المتحدة إلى جعل النظرة المستقبلية غير مؤكدة بشكل ملحوظ، مع زيادة عدم 
االستقرار حيث يتكيف المستثمرون مع السياسات المحتملة لدخيل سياسي. ومع هذا، فإن مقترحاته الداعمة للنمو- مثل زيادة 

اإلنفاق على البنية التحتية ورفع القيود وإصالح ضريبة الدخل المؤسسية والشخصية- قد عزز الثقة أيًضأ.

يحتمل أن يتزامن تصاعد المخاطر السياسية مع عدم االستقرار الكبير 
في السندات والدخل الثابت

تعد الطاقة أحد أرخص 
القطاعات ضمن مؤشر ستاندرد 
آند بورز  500 وقد يستفيد من 

االنتعاش المستمر في النفط 
الخام.

ارتفاع  ومع  الفائدة.  ومعدل  الائتمان  لمخاطر  الثابت  الدخل  في  الاستثمارات  تخضع 
معدلات الفائدة، ينخفض سعر سندات الدخل الثابت.. الخطر الائتماني، وهو احتمال ألا 

يستطيع مصدر السندات أن يدفع الفائدة وسداد أصل الدين. 

كافة هذه التوقعات هي تعبيرات عن الرأي وتخضع للتغيير دون إخطار ولا يقصد منها 
أن تكون ضماًنا لأي أحداث مستقبلية. 

قد تكون هناك مخاطر إضافية مرتبطة بالاستثمار الدولي بما في ذلك العناصر الأجنبية 
العملات  صرف  أسعار  في  والتغير  القانونية،  و/أو  والنقدية  والسياسية  والاقتصادية 
المخاطر  تبدو هذه  والمالية. قد  المحاسبية  المعايير  والفوارق في  لأجنبية  والضرائب 

أكبر في الأسواق الناشئة. قد لا يكون الاستثمار الدولي مناسبًا للجميع.

من  مزيد  على  للتعرف  المادة  هذه  نهاية  في  الواردة  اإلفصاحات  على  الاطلاع  برجاء 
المعلومات الهامة.

 أمريكا 
الشمالية

كريس دانراج، استراتيجي في مجال االستثمار- أمريكا الشمالية
كريس زيبوليتوس، الرئيس العالمي الستراتيجية الدخل الثابت

برجاء قراءة استعراضنا الكامل عن أمريكا الشمالية على الرابط
.http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html
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كافة التقديرات هي عبارة عن آراء وتخضع للتغيير دون إخطار ولا يقصد منها أن تكون 
ضماًنا لأي أحداث مستقبلية.

قد تكون هناك عدة مخاطر إضافية مرتبطة بالاستثمار الدولي بما في ذلك العناصر 
الأجنبية والاقتصادية والسياسية والنقدية و/أو القانونية، والتغير في أسعار صرف 

العملات والضرائب الأجنبية والفوارق في المعايير المحاسبية والمالية. قد تبدو هذه 
المخاطر أكبر في الأسواق الناشئة. قد لا يكون الاستثمار الدولي مناسبًا للجميع.

تخضع الاستثمارات في الدخل الثابت لمخاطر الائتمان ومعدل الفائدة. ومع ارتفاع معدلات 
الفائدة، ينخفض سعر سندات الدخل الثابت. الخطر الائتماني، وهو احتمال ألا يستطيع 

مصدر السندات أن يدفع الفائدة وسداد أصل الدين. 

برجاء الاطلاع على اإلفصاحات الواردة في نهاية هذه المادة للتعرف على مزيد من 
المعلومات الهامة.

السندات مرتفعة العوائد والقروض متغيرة المعدالت

إننا نؤمن بأن السندات األمريكية مرتفعة العوائد ال تزال تبدو جذابة. وكأحد فئات 
األصول فإنها تتمتع بحساسية أقل في سعرها تجاه أي تحركات في أسعار الفائدة. 
قد يقدم مصدرو السندات األمريكية المتعلقة بالطاقة فرُصا جيدة. أما البديل األقل 

استقراًرا ذو العائد األعلى فهو القروض البنكية المتميزة في أمريكا وأوروبا. 

األسهم األمريكية الممتازة

عادة تتمتع األسهم الممتازة، التي تتمتع بسمات األسهم وسمات الدخل الثابت 
مًعا ما يكون لها األولوية على األسهم العادية في حال دخل ُمصدرها في مرحلة 

التصفية. ونحن نفضل الهياكل الصادرة عن البنوك األمريكية الكبرى التي تشتكل 
على قسائم معدالت ثابتة إلى عائمة.

الدخل الثابت لألسواق الناشئة

تأتي أصول األسواق الناشئة - وخاصة الدخل الثابت في أمريكا الالتينية- من بين 
أعلى الممتلكات ذات القيمة الجيدة الموثوق بها بدرجة كبيرة لدينا. نجد أن كل من 
الشركات البرازيلية المقومة بالدوالر األمريكي والدين األرجنتيني شبه السيادي 

والعائدات السيادية المقومة بالريال البرازيلي قصيرة األجل تتمتع بالقيمة.

الفرص منخفضة المخاطر

في الواليات المتحدة، تتيح سندات الخزانة المحمية من التضخم ذات الفترات 
الطويلة عائدات حقيقية تتراوح بيم 0.5٪ و1٪ باإلضافة إلى معدل إضافي يعادل 

الزيادة الكلية في مؤشر أسعار المستهلك.

وسواء تحقق النمو عن طريق التيسير المالي أم ال، يمكن ألسعار الفائدة ن ترتفع بصورة أكبر. وإذا حدث ذلك فسيكون 
متبوًعا بخسائر جوهرية في الدخل الثابت. ولتحديد الوضع من أجل الحصول على معدالت أعلى، نقترح المخاطرة قلياًل مثل 

المخاطرة باالئتمان والتوسع في اآلفاق الجغرافية.

بالرغم من المخاطر التي تواجه الدخل الثابت في حال استمرت أسعار الفائدة 
في االرتفاع، ال نزال نرى أن هناك بعض الفرص االستثمارية في أصول محددة

تحديد الوضع من 
أجل معدلات أعلى

ستيفن وايتنج، رئس عالمي واستراتيجي في مجال االستثمار
كريس زيبوليتوس، الرئيس العالمي الستراتيجية الدخل الثابت

 اقرأ تحديد الوضع من أجل أسعار أعلى كامًلا على الرابط 
http://privatebank.citibank.com/ivc/docs/outlook-positioning-for-higher-rates.pdf
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تحديد الوضع من أجل معدالت أعلى
أي استمرار في الزيادة في معدالت الفائدة سيشكل خطًرا على أصول الدخل 
الثابتة. إال أننا الزلنا نرى فرًصا لكسب عائدات أعلى عن طريق المخاطرة 

في العمالت واالئتمان والمخاطرة بأنواع أخرى بينما نتوسع في اآلفاق 
الجغرافية في نفس الوقت.

1  المصدر: دفتر العائدات اعتبارًا من 12 ديسمبر 2016

كافة التقديرات هي عبارة عن آراء وتخضع للتغيير دون إخطار ولا يقصد منها أن تكون ضماًنا لأي أحداث مستقبلية. الأداء السابق ليس ضماًنا لأي أحداث مستقبلة، قد تختلف النتائج الفعلية.

إفصاح: قد لا تكون الاستراتيجيات والاستثمارات المذكورة في هذه الوثيقة مناسبة لجميع المستثمرين. قد تخضع المنتجات والاستراتيجيات والخدمات المذكورة هنا إلى شروط أهلية يجب الوفاء بها قبل الاستثمار. على كل مستثمر أن يأخذ 
بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بالاستثمار وأن يتخذ قرارا بناء على ظروفه الخاصة بحيث يتماشى الاستثمار مع أهداف المستثمر. 

           
           

                

سندات الطاقة 
مرتفعة العوائد

األسھم األمريكية 
الممتازة

السندات السيادية 
المقومة باللایر 

البرازيلي

المخاطر: خطر ائتماني/ 
مخاطر التخلف عن السداد 

المخاطر: خطر ائتماني

المخاطر: مخاطر عمالت، 
مخاطر ائتمانية

ال تزال معدالت التخلف في قطاع 
الطاقة مرتفعة، إال أن استخراج النفط 

قد عزز من سندات الطاقة عالية العائدات.

يحتمل أن تدر األسھم 
الممتازة للبنوك األمريكية 

الكبرى عائدات تصل 
إلى ٦٫٥٪ أو أكثر.

عائدات نقدية بنسبة ١٣٪ 
تقريًبا على إصدار العمالت 

المحلية على المدى القصير. ١

زاد انخفاض التضخم من 
فرص خفض معدالت الفائدة

تتمتع األسھم الممتازة باألولوية 
على األسھم العادية في حال 
دخل مصدرھا في التصفية.

تعد السندات الثابتة - إلى 
العائمة أقل تعرًضا لخطر ارتفاع 

معدالت أسعار الفائدة

إذا استمرت أسعار النفط 
الخام في االرتفاع نحو 
٦٦٠ دوالر للبرميل...

يمكن أن تنتعش سندات الطاقة 
مرتفعة العوائد بصورة أكبر
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ما يحل محل البنوك

نرى حالًيا فرصة في إقراض األصول المضمونة للعقارات التجارية والشركات المتوسطة. يمكن 
الستثمارات المدراء في األسهم الخاصة في هذا النوع من اإلقراض أن تتخذ شكل قروض كاملة 

أو أصول محتجزة في الصفقات التي تنشأ ويتم االكتتاب فيها بشكل مباشر بواسطة مديري 
األصول أو بواسطة البنوك.

ركود الطاقة  

بينما يستمر قطاع النفط يعاني من الركود- حيث قلت أسعار الطاقة كثيًرا عن أقصى مستوى وصلت 
إليه عام 2014 بقيمة 50 دوالر أمريكي للبرميل - إال أننا نرى النظرة المستقبلية لقطاع النفط 

إن إمكانية اإلصالح الضريبي، وانخفاض التنظيم، وزيادة توافر االئتمان تحت رئاسة ترامب يمكن أن تكون أموًرا بناءة 
بالنسبة لألعمال. لذلك، ال نزال نرى أسباب مقنعة للمستثمرين الذين هم على استعداد للتضحية ببعض السيولة إلضافة 

استثمارات في األسهم الخاصة االنتقائية والعقارات. لالستفادة من الفرص التي نحددها، يحتاج المستثمرون ألن يشعروا 
بالراحة تجاه متوسط سبع سنوات من السيولة.

برغم التقييمات العالية للدورة المتأخرة إال أننا الزلنا نرى أسباًبا 
مقنعة لالستثمارات االنتقائية في األسهم الخاصة والعقارات.

 مفاضلة 
السيولة

ديفيد بيلين، الرئيس العالمي لالستثمارات المدارة
ستيفن وايتنج، رئيس عالمي واستراتيجي في مجال االستثمار

قد لا تكون المنتجات والاستراتيجيات مناسبة لجميع المستثمرين. قد تكون 
المنتجات والاستراتيجيات التي نوقشت لها شروط أهلية يجب الوفاء بها قبل 

الاستثمار. يجب أن ينظر كل مستثمر بعناية في المخاطر المصاحبة 
للاستثمار واتخاذ قرار بناء على ظروف المستثمر الخاصة، وأن الاستثمار 
يتماشى مع هدف المستثمر. تتضمن المنتجات والاستراتيجيات المذكورة 

هنا المخاطر وقد لا تحقق الأداء الموضح.

الاستثمارات البديلة المشار إليها في هذا التقرير هي تكهنات وتنطوي على 
مخاطر كبرى قد تتضمن خسائر بسبب زيادة الرافعة المالية أو أي ممارسات 

استثمارية مضاربة أخرى أو قلة السيولة أو عدم ثبات العوائد أو قيود على 
تحويل الفوائد على النقود أو نقص محتمل في التنويع أو نقص المعلومات 

بشأن التقييمات والأسعار أو الهياكل الضريبية المعقدة أو التأخير في التقارير 
الضريبية وقلة التنظيم وارتفاع الرسوم أكثر من الصناديق الاستثمارية المتبادلة أو 

مخاطر الاستشاريين. إن تخصيص الأصول لا يضمن أي ربح أو حماية من الخسائر في 
الأسواق المالية المتراجعة.

قد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن التنبؤات/ التقديرات. تخضع وجهات النظر والآراء 
والاتجاهات المعبر عنها بهذا المقال للتغيير دون إخطار مسبق ويتم التعبير عنها فقط 

كتعليقات عامة عن السوق وهي لا تعتبر بمثابة نصيحة استثمارية وقد تختلف عن 
الآراء التي يصرح بها الشركات أو الهيئات التابعة لبنك سيتي.

يرجى الرجوع لإلفصاحات الواردة في نهاية هذه المادة للحصول على مزيد 
من المعلومات.

إيجابية. إننا نؤمن أن هناك فرصة محتملة تكمن لدى مدراء االستثمار الخاص بتوفير رأس المال من 
أجل نمو األعمال لشركات الطاقة الصحية مالًيا التي ال يمكنها الوصول ألسواق رأس المال.

التجارة اإللكترونية والعقارات

استطاع االنترنت أن يحول كثيُرا من مجاالت االستثمار في العقارات واإلدارة ولكنه ليس 
بنفس السرعة التي حدثت في مجال االستثمار والمباني الصناعية. ونحن نؤيد االستثمار 

في اللوجيستيات الكبرى في األسواق األوروبية واآلسيوية المختارة.

اقرأ تقرير مفاضلة السيولة كامًلا على الموقع
.http://privatebank.citibank.com/outlook/the-liquidity-tradeoff.html
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مفاضلة السيولة
يمكن أن تساعد التضحية بالسيولة لعدة سنوات 

في استهداف عائدات أعلى.

المصادر 
1  تقرير عن الاستقرار المالي العالمي التابع لصندوق النقد الدولي، أكتوبر 2016

2  تقرير سوق النفط للفترة المتوسطة 2016، هيئة الطاقة الدولية 2016
3 ثورة التجارة الإلكترونية العالمية، شركة برولوجيس، سبتمبر 2016

كافة هذه التوقعات هي تعبيرات عن الرأي وتخضع للتغيير دون إخطار ولا يقصد منها أن تكون ضماًنا لأي أحداث مستقبلية. كما لا يعتبر الأداء السابق ضماًنا للأحداث المستقبلية. وقد تختلف النتائج الفعلية.

إفصاح: قد لا تكون الاستراتيجيات والاستثمارات المذكورة في هذه الوثيقة مناسبة لجميع المستثمرين. قد تخضع المنتجات والاستراتيجيات والخدمات المذكورة هنا إلى شروط أهلية يجب الوفاء بها قبل الاستثمار. على كل مستثمر أن يأخذ 
بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بالاستثمار وأن يتخذ قرارا بناء على ظروفه الخاصة بحيث يتماشى الاستثمار مع أهداف المستثمر.

x3

بد�ً� من 
البنوك

كساد 
الطاقة

عقارات التجارة 
ا��لكتروني

تضطر البنوك ا��وروبية ا��ضعف 
بشكل خاص لخفض إقراضهم.

من الممكن أن يزيد الطلب 
السنوي على النفط بنسبة 
١٫٢٪ سنويًا حتى عام ٢٠٢١. ٢

تنمو ��كات التجارة ا��لكترونية 
بصورة ��يعة في العديد من 

الدول على حساب قطاع التجزئة التقليدي.
وهي تحتل مساحة كبيرة بحيث تتسع لسلة 

وارداتها: المستودعات...إلخ.

يبلغ حجم التجارة ا��لكترونية 
حاليًا ٢٠٪ من خدمات تأجير 

اللوجيستيات الجديدة والذي 
كان أقل من ٥٪ منذ خمس 

سنوات مضت.٣

ونحن نرى فرصة محتملة في ا��ستثمار 
في العقارات اللوجيستية الرئيسية في 

ا��سواق ا��وروبية وا��سيوية المختارة.

كثير من ��كات التنقيب والبحث واستخراج 
النفط وال��كات التي تنقل البترول من أماكن 

ا��ستخراج إلى مصافي التكرير �� تستطيع 
الوصول للتمويل عبر ا��سواق العامة.

ونحن نفضل ا��ستثمار في ا��سهم الخاصة 
التي تقرض ��كات الطاقة السليمة ماليًا 

من أجل التنمية المالية.

تضاعفت صناعة ا��قراض 
الخاص تقريبًا ث��ث مرات 

لتصل إلى ٥٢٣ مليار 
دو��ر منذ ٢٠٠٦. ١

ونحن نفضل ا��ستثمارات في ا��سهم 
الخاصة التي تقرض للعقارات التجارية 

وال��كات المتوسطة.
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إن ترميم وتحسين وتشييد بنية تحتية يتيح فرصة كبرى لالقتصاد العالمي. على المدى القصير، يمكن أن يؤدي المزيد من 
اإلنفاق إلى تعزيز النمو. أما على المدى الطويل، يمكن أن تزيد وسائل النقل األفضل واالتصاالت األسرع وتحسن الخدمات 
إلى زيادة انتاجية االقتصاد والناتج المحتمل. يجب أن يكون المستثمرين منفتحين على إمكانية إضافة التعرض لموضوعات 

تتعلق بالبنية التحتية الستثماراتهم.

قد ال يعزز االستثمار الحكومي في البنية التحتية من النمو االقتصادي فقط 
ولكن يحتمل أيًضا أن يكون ذا فائدة للمحافظ المالية

 تخصيص 
البنية التحتية

ستيفن وايتنج، رئيس عالمي واستراتيجي في مجال االستثمار

1 مؤشر البنية التحتية الأمريكي لبنك سيتي هو مجموعة مركبة من الأسهم 

عبر القطاعات الحساسة للإنفاق في البنية التحتية والتي يختارها محللي 
أبحاث بنك سيتي.

قد لا تكون المنتجات والاستراتيجيات مناسبة لجميع المستثمرين. قد تكون 
المنتجات والاستراتيجيات التي نوقشت لها شروط أهلية يجب الوفاء بها 

قبل الاستثمار. يجب أن ينظر كل مستثمر بعناية في المخاطر المصاحبة 
للاستثمار واتخاذ قرار بناء على ظروف المستثمر الخاصة، وأن الاستثمار 
يتماشى مع هدف المستثمر. تتضمن المنتجات والاستراتيجيات المذكورة 

هنا المخاطر وقد لا تحقق الأداء الموضح.

يتعقب مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي للبنية التحتية أداء 75 سهما للطاقة سائاًل وقاباًل 
للتداول والنقل والمرافق من جميع أنحاء العالم. وبين ديسمبر 2011 ونوفمبر 2016، 

نتج عنه إجمالي عائدات سنوية يقدر ب 9.7٪ مقارنة ب 5.7٪ لمؤشر إم إس سي 
آي العالمي.

إمكانيات االستثمار

يعد امتالك مجموعة من أسهم البنية التحتية الفردية أحد أكثر اإلمكانات مباشرة واستقامة 
لالستثمار في البنية التحتية. توصلت أبحاث بنك سيتي إلى 49 من أفضل اللقطات عالمًيا 

تنتشر بين عدة قطاعات فرعية رئيسية من النقل واالتصاالت والطاقة والماء والهندسة. قد 
يسعى المستثمرون للتعرض لسلة أفضل اللقطات بأكملها أو لمجموعة مختارة بناء على 

أهدافهم الفردية.

أحد الطرق المباشرة األخرى لالستثمار في البنية التحتية في الواليات المتحدة تكون 
عبر سندات عائدات البلدية، والتي تشكل قطاًعا ال بأس به من السوق المحلي. يمكن 

أيًضا تحقيق التعرض على نطاق واسع عبر صناديق البنية التحتية. تأتي أدوات التعقب 
السلبية - مثل تلك المرتبطة بمؤشر البنية التحتية - من بين الخيارات المتاحة. في ظروف 

السوق غير المضمونة نتوقع، أن الوصول إلى البنية التحتية المدرجة عبر مدير نشط 
متخصص قد تمكن التعرض األفضل لمواضيع فرعية وشركات أكثر جاذبية.

من الممكن أيًضا أن نؤسس استراتيجيات ألسواق رأس مال تعتمد على أسهم أو سندات 
دين محددة للبنية التحتية - أو مؤشراتها مثل مؤشر البنية التحتية األمريكية لسيتي 

1-  للمساعدة على تلبية احتياجات محددة للمستثمر الفردي. وبناء على مخاطر المستثمر 
وأهداف العائدات، قد تكون هذه االستراتيجيات مناسبة للسعي وراء مشاركة أكبر في 
حركات السعر للسندات األساسية أو العائدات المعززة ربما بعنصر يتعلق باالحتفاظ 

برأس المال. ونحن نتوقع رؤية مزيد من العروض المتعددة ذات األسهم الخاصة المتعلقة 
بالبنية التحتية.

اقرأ مقال التخصيص للبنية التحتية كامًلا على الموقع 
.http://privatebank.citibank.com/outlook/allocating-to-infrastructure.html
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هل اإلنفاق على البنية التحتية هو العالج؟
 إن ترميم وتحسين وتشييد بنية تحتية يتيح فرصة كبرى لالقتصاد العالمي. 

وبالمثل فإن االستثمار في البنية التحتية يمكن أن يفيد الحافظات المالية

المصادر:
1    البنية التحتية للنمو، حلول ووجهات نظر عالمية من سيتي، أكتوبر 2016.

2    يغطي عدة دول على مدار 15 عاًما الماضية وأكثر. البنية التحتية للنمو، سيتي جي بي إس، أكتوبر 2016.
3    البنية التحتية للنمو، حلول ووجهات نظر عالمية من سيتي، أكتوبر 2016. إجمالي عائدات مؤشر البنية التحتية العالمي من ستاندرد آند بورز ومؤشر إم إس سي آي العالمي.

4    بلومبرج اعتبارا من 1 ديسمبر 2016.

قد لا تكون الاستراتيجيات والاستثمارات المذكورة في هذه الوثيقة مناسبة لجميع المستثمرين. قد تخضع المنتجات والاستراتيجيات والخدمات المذكورة هنا إلى شروط أهلية يجب الوفاء بها قبل الاستثمار. على كل مستثمر أن يأخذ بعين 
الاعتبار المخاطر المرتبطة بالاستثمار وأن يتخذ قرارا بناء على ظروفه الخاصة بحيث يتماشى الاستثمار مع أهداف المستثمر.

 تتضمن فرص االستثمار المحتملة في البنية التحتية: األسهم الفردية، سندات العائدات البلدية األمريكية، 
صناديق األموال السلبية أو النشطة، استراتيجيات أسواق رأس المال، األسهم الخاصة.
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يتضمن ذلك االستثمار في كال من الشركات التي تصمم وتنشئ تكنولوجيا الروبوتات 
والتي تعمل في العديد من المجاالت األخرى التي قد تتضمن الروبوتات لتعزيز اإلنتاج 

وتوصيل بضائعهم وخدماتهم.

ومع تبني المزيد والمزيد من الصناعات لصناعة الروبوتات، فقد تتأثر قيمة االستثمارات 
في العديد من المجاالت بشكل جيد وسيء. حان موعد إعداد الحافظات. أحد االحتماالت 

البسيطة هي االستثمار في السندات أو في الهياكل االستثمارية التي ترتبط بالشركات التي 
تشارك بشكل مباشر في صناعة الروبوتات أو التي قد تكون مستفيدة من أتمتة الروبوتات. 
ومن ناحية أخرى، قد يسعى المستثمرون الستخالص القيمة من االستثمارات التي تستفيد 

من االنقطاع المحتمل في الصناعات التي تتأثر سلًبا بثورة الروبوتات.

وعبر االستثمارات المدارة، قد يستطيع المستثمرون أيًضا الحصول على التعرض 
للروبوتات بشكل مخصص. من الممكن أيًضا تأسيس حافظات مصممة خصيًصا تركز 

على موضوعات فرعية محددة تتعلق بالروبوتات. ومن الخيارات األخرى الصناديق 
المتداولة التي تعتمد على تكنولوجيا معينة. يمكن الوصول إلى بعض الفرص أيًضا عبر 
األسهم الخاصة التي تكون غير سائلة عادة والتي يكون فيها انتقاء المدير وأيًضا قدرته 

على اختيار استثمارات عالية الجودة أمر هام.

تلعب تكنولوجيا الروبوتات اليوم دوًرا حيوًيا في العديد من الصناعات وفي حياتنا اليومية بصورة متزايدة. وعلى مدار السنوات 
القادمة، ستنفذ اآلالت التي تعمل بالذكاء االصطناعي مزيًدا من الوظائف المعقدة التي نعتمد على البشر للقيام بها اليوم. وقد يتيح 

ذلك التعزيز المطلوب بصورة كبيرة لإلنتاجية والنمو االقتصادي

يمكن أن يكون لثورة الروبوتات تأثير بارز على حافظات االستثمار. 
على المستثمرين االستعداد جيًدا لها مقدًما.

تمثل ثورة الروبوتات 
هذه أيًضا فرصة بارزة 

محتملة للمستثمرين.

ستيفن ويتينج، خبير استراتيجي في االستثمار ورئيس عالمي 
فيل واستون، رئيس معمل االستثمارات العالمي

عملية تحويل 
التجارة: 

 ثورة 
الروبوتات

قد لا تكون الاستراتيجيات والاستثمارات المذكورة في هذه الوثيقة 
مناسبة لجميع المستثمرين. قد تخضع المنتجات والاستراتيجيات والخدمات 

المذكورة هنا إلى شروط أهلية يجب الوفاء بها قبل الاستثمار. على كل 
مستثمر أن يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بالاستثمار وأن يتخذ قرارا 

بناء على ظروفه الخاصة بحيث يتماشى الاستثمار مع أهداف المستثمر. 
تتضمن المنتجات والاستراتيجيات الواردة هنا بعض المخاطر وقد لا تحقق 

الأداء الموضح.

اقرأ تحويل التجارة: ثورة الروبوتات كامًلا عبر الموقع
http://privatebank.citibank.com/ivc/docs/outlook-robotics-revolution.pdf
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ثورة الروبوتات
 قليل من التكنولوجيات لديها القدرة على تحويل 

حياتنا اليومية مثل الروبوتات.

المصادر:
1    الروبوتات العالمية 2016 والروبوتات الصناعية، والاتحاد الدولي للروبوتات

2    الصناعات والاقتصادات المؤدية لثورة الروبوتات، مجموعة بوسطن للاستشارات، سبتمبر 2015. هارولد إل. سيركين، مايكل سنسر وجوستين روز.
3    منظمة الصحة العالمية، الحقيقة العالمية: لا صحة دون قوى عاملة )2015(

كافة هذه التوقعات هي تعبيرات عن الرأي وتخضع للتغيير دون إخطار ولا يقصد منها أن تكون ضماًنا لأي أحداث مستقبلية. كما لا يعتبر الأداء السابق ضماًنا للأحداث المستقبلية. وقد تختلف النتائج الفعلية.

إفصاح: قد لا تكون الاستراتيجيات والاستثمارات المذكورة في هذه الوثيقة مناسبة لجميع المستثمرين. قد تخضع المنتجات والاستراتيجيات والخدمات المذكورة هنا إلى شروط أهلية يجب الوفاء بها قبل 
الاستثمار. على كل مستثمر أن يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بالاستثمار وأن يتخذ قرارا بناء على ظروفه الخاصة بحيث يتماشى الاستثمار مع أهداف المستثمر.

جمع، إعداد، وإدارة 
الع��ج

تحليل العينات 
حتى الجراحة

دراسة حالة الرعاية الصحية

المهام التي تتم آليا:
 •

 •
 •

 
   
   

٪٨٥
من مهام ا��نتاج يمكن 

أن تشغل آلياً.٢

 ��الرعاية الصحية هي المرشح الرئي
للتشغيل ا��لي المستمر.

مستهلكي الروبوتات الرئيسين: ٢
أجهزة الكمبيوتر وا��لكترونيات       

معدات كهربائية
وسائل النقل

ا����ت
       

نقص القوى العاملة في ا��تحاد 
ا�¦وروبي بحلول عام ٢٠٢٠: ٣

٧,٢ مليون في عام ٢٠١٦

عام ٢٠١٥: ١٦٣١٦٠٠

توقعات المبيعات العالمية:

نمو الروبوتات حسب المنطقة:

٪٥

نقص القوى العاملة في ا��تحاد 
ا�¦وروبي يمكن أن يكون مليون 
بحلول عام ٢٠٢٠، بما في ذلك: ٣

 

٥٩٠٠٠٠ من الممرضات              

 

وحدة في 
عام ٢٠١٦

 

ا��مريكتين

إمكانات نمو الروبوتات الصناعية

المخزون العالمي للروبوتات الصناعية: ١

٢٠١٩: ٢٥٨٩٠٠٠

يرتفع إلى ٢٩٠٠٠٠ 
٤١٣٠٠٠ وحدة 

في ٢٠١٩

٪٨ ٪١٨
أوروبا  آسيا

وأستراليا

١٢٫٩ مليون بحلول عام ٢٠٣٥

٢٣٠٠٠٠ من ا�¦طباء
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مسرد المصطلحات

تعريفات فئات األصول

الدوالر  نشاط  تقيس  التي  السنوية  ربع  األمريكية  الحكومة  خزانة  سندات  في  النقد  يتمثل 
بواسطة  االسمية  الديون  وإصدارات  الثابت  والسعر  أشهر   3 في  المخصص  األمريكي 

الخزانة األمريكية.

 تحتوي فئة أصول السلع على مكونات المؤشر: “مؤشر جي إس سي آي للمعادن الثمينة” 
و “مؤشر جي إس سي آي للطاقة” و”مؤشر جي إس سي آي للمعادن الصناعية” و”مؤشر 
جي إس سي آي للزراعة”، حيث تقيس أداء االستثمار في األسواق المختلفة وبخاصة في 
المعادن الثمينة )مثال الذهب والفضة( وسلع الطاقة )مثال النفط والفحم( والمعادن الصناعية 
)مثال النحاس والحديد، إلخ(، والسلع الزراعية )مثال الصويا والقهوة( على التوالي. مؤشر 
الفائض  للعائد  آر/ سي سي  تي  ومؤشر  الفوري،  للسعر  بي  آر  جيفريز سي   / رويترز 
والمتوسط الحسابي ألسعار السلع المستقبلية مع إعادة التوازن الشهري الذي يستخدم في 

البيانات التاريخية التكميلية. 

يتكون الدخل الثابت لشركات السوق العالمية متقدمة من مؤشرات بلومبرج باركليز التي 
تتناول ديون االستثمار من سبعة أسواق محلية مختلفة للعمالت، ويشتمل المؤشر المركب 
األسواق  في  السندات  من مصدري  ممتاز  استثماري  تصنيف  ذات  على سندات شركات 

المتقدمة.

يتكون سهم السوق العالمية المتقدمة من مؤشرات إم إس سي آي التي تتناول إقرار رأس 
المال الكبير والمتوسط والصغير عبر 23 دولة في األسواق المتقدمة كما هو مرجح بواسطة 
رأس مال السوق لتلك الدول، ويغطي المؤشر المركب 95٪ تقريبًا من رأس المال السوقي 

المرجح بالتداول الحر في كل دولة. 

يتكون الدخل الثابت ذو درجة استثمار متطورة عالمية من مؤشرات بلومبرج باركليز التي 
ويشتمل  للعمالت.  مختلفة  محلية  من عشرين سوق  استثماري  تصنيف  ذات  ديون  تتناول 
المؤشر المركب على سندات خزانة بسعر صرف ثابت وسندات حكومية وسندات شركات 
ذات تصنيف استثماري وسندات مسندة من مصدري السندات في األسواق المتقدمة. ويتم 
للبيانات  واليابان  المتحدة  والمملكة  المتحدة  للواليات  المحلية  األسواق  مؤشرات  استخدام 

التاريخية التكميلية.

أسهم رأس المال الكبير بالسوق العالمية المتقدمة. وتتكون فئة األصول من مؤشرات إم إس 
سي آي التي تتناول إقرار رأس المال الكبير عبر تسع دول بالسوق المتقدمة، كما هو مرجح 
بواسطة رأس المال السوقي في تلك البلدان. ويغطي المؤشر المركب 95٪ تقريبًا من رأس 

المال السوقي المرجح بالتداول الحر في كل دولة. 

تتكون أسهم السوق العالمية الناشئة من مؤشرات إم إس سي آي التي تتناول إقرار رأس 
المؤشر  ويغطي  الناشئة،  األسواق  في  دولة   20 عبر  والصغير  والمتوسط  الكبير  المال 
يتم  دولة.  كل  في  الحر  بالتداول  المرجح  السوقي  المال  رأس  من  تقريبًا   ٪85 المركب 
استخدام مؤشرات السوق المحلية ألغراض البيانات التاريخية التكميلية طويلة األجل، حيثما 

ينطبق ذلك.

يتكون الدخل الثابت العالمي الناشئ من مؤشرات بلومبرج باركليز التي تقيس أداء المعدل 
الثابت للعمالت المحلية في 19 سوق ناشئة مختلفة عبر أمريكا الالتينية وأوروبا والشرق 
األوسط وأفريقيا. يشكل كل من سند آي بوكس إيه بي إف للحكومة الصينية ومؤشر ماركيت 
التاريخية  البيانات  المحلية من الصين ويستخدمان في  العملة  إيه بي إف ديون  آي بوكس 

التكميلية. 

يتم عرض األسهم العالمية بواسطة مؤشر إم إس سي آي، إيه سي دبليو آي لتناول جميع 
مصادر األسهم في 23 سوق متقدمة و23 سوق ناشئة.

يتم عرض الدخل العالمي الثابت بواسطة مؤشر بلومبرج باركليز المتعدد مع عوائد بالدوالر 
األمريكي.

الثابت ذو العائد المرتفع من مؤشرات بلومبرج باركليز التي تقيس  يتكون الدخل العالمي 
التصنيف غير االستثماري وسندات الشركات ذات العائد الثابت بالدوالر األمريكي والجنيه 
اإلسترليني واليورو. يتم تصنيف السندات بعائد مرتفع إذا كان التصنيف المتوسط لكل من 
موديز وفيتش ستاندرد آند بورز هو )+Ba1/BB+/BB( أو أقل من ذلك باستثناء ديون 
السوق الناشئة. مؤشر إل بي بوسطن ذو العائد المرتفع عبارة عن مؤشر واسع يشتمل على 
المشتملة في   BB-B الجودة االئتمانية فئة تصنيف  سندات عبر سلسلة االستحقاق ضمن 

الدرجات األقل من االستثمار، ويستخدم في البيانات التاريخية التكميلية. 

تتكون صناديق التحوط من مدراء االستثمار الذين يوظفون أنماطًا استثمارية مختلفة تتميز 
بالفئات الفرعية المختلفة - سهم هيدج فوند ريسيرش إنك )HFRI(: طويل / قصير األجل: 
يوجد كال من السهم الطويل والقصير األجل في السهم األساسي والسندات المالية لمشتق 
السهم؛ وائتمان هيدج فوند ريسيرش إنك )HFRI(: يوجد في السندات المالية لدخل الشركات 
الثابت؛ مشتق الحدث لهيدج فوند ريسيرش إنك )HFRI(:  يوجد في الشركات التي تشارك 
لهيدج فوند  النسبية  الشركات؛ والقيمة  أو مستقباًل في مجموعة واسعة من صفقات  حاليًا 
المتعددة،  المالية  السندات  بين  التقييم  تباين  على  بناًء  توجد   :)HFRI( إنك  ريسيرش 
واالستراتيجية المتعددة لهيدج فوند ريسيرش إنك )HFRI(:  توجد بناًء على ادراك االنتشار 
بين أدوات العائد ذات الصلة؛ وهيدج فوند ريسيرش إنك )HFRI( الكلي: يوجد بناًء على 
ومؤشر  المختلفة؛  األسواق  على  وأثرها  األساسية  االقتصادية  المتغيرات  في  الحركات 
باركليز سي تي إيه: األداء المركب للبرامج المؤسسة )مستشاري تداول السلع( مع ما يزيد 

على أربعة أعوام من تاريخ األداء.

المتقدمة  للسوق  الصغيرة  المال  رأس  ألسهم  بأولئك  مدفوعة  الخاصة  األسهم  خصائص 
والمعدلة للسيولة وتركيز القطاع والفاعلية المالية األكبر.

يحتوي المؤشر العقاري على جميع أسهم ريتس REIT )ريتس األمريكي وشركات التداول 
العام العقارية( وهو غير مخصص كريتس لألخشاب أو ريتس للبنية التحتية: مؤشر ريت 
للواليات المتحدة ناريت، ومؤشر ريت كندا ناريت، ومؤشر ريت المملكة المتحدة ناريت، 
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اليابان  ناريت، ومؤشر ريت  اليورو  منطقة  ناريت، ومؤشر ريت  ومؤشر ريت سويسرا 
ناريت، ومؤشر ريت  ناريت، ومؤشر ريت سنغافورة  ناريت، ومؤشر ريت هونج كونج 

أستراليا ناريت.

تعريفات المؤشرات

 

الكبير  المال  رأس  إقرار  ويتناول  األوروبية  األسهم  األوروبي  آي  سي  إس  إم  مؤشر  يمثل 
المال السوقي  والمتوسط في 15 سوق متقدمة في أوروبا، كما يغطي 85٪ تقريبًا من رأس 

المرجح بالتداول الحر عبر أسهم السوق األوروبية المتقدمة.

يمثل الذهب بالسعر المستقبلي لسلعة للدهب.

يمثل مؤشر إم إس سي آي اليابان أسهم اليابان والذي صمم لقياس أداء قطاعات رأس المال 
المرجح  السوقي  المال  رأس  من  تقريبًا   ٪85 يغطي  كما  اليابانية،  بالسوق  والمتوسط  الكبير 

بالتداول الحر في اليابان.

عبر  ومتوسطًا  كبيرًا  سهمًا   1.600 عن  يزيد  ما  أداء  العالمي  آي  سي  إس  إم  مؤشر  يمثل 
23 سوق متطورة، ويغطي المؤشر 85٪ تقريبًا من رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر 

لكل دولة.

يتم تمثيل النفط بسعر نفط خام غرب تكساس الوسيط.

مؤشر ستاندارد آند بوورز 500 عبارة عن مؤشر لرأس المال يشمل عينة تمثيلية مكونة من 
500 شركة رائدة في صناعات رائدة باالقتصاد األمريكي. وبالرغم من تركيز مؤشر ستاندارد 
آند بوورز 500 على قطاع ضخم لرأس المال بالسوق مع تغطية تزيد على 80٪، إال أنه يعتبر 

مقياسا مثاليًا للسوق اإلجمالية. 

مصطلحات أخرى

لتخصيص  المتبعة  المنهجية  هي  بنك  برايفت  سيتي  في  التأقلمية  التقييمات  استراتيجية  تعد 
األصول استراتيجيا، حيث تحدد الخليط المناسب من األصول طويلة األجل لكل عميل من عمالء 

االستثمار.

العالقة االرتباطية هي القياس اإلحصائي لكيفية حركة اثنين من األصول أو فئات األصول 
في عالقتهما ببعضهما البعض. يتم قياس تلك العالقة االرتباطية على مقياس 1 إلى -1. تشير 
العالقة االرتباطية عند 1 إلى العالقة االرتباطية اإليجابية المثالية بما يعني أن فئتي األصول 
تتحركان بنفس االتجاه في كل األوقات، بينما تشير العالقة -1 إلى العالقة االرتباطية السلبية 
المثالية مثل تحرك الفئتين في االتجاه المضاد لبعضهما في كل األوقات. أما عالقة الصفر 

فتشير إلى عدم وجود عالقة بين الحركتين بمرور الوقت.

يقيس معدل أرباح األسعار سعر السهم الحالي لشركة أو مؤشر لشركات بالنسبة ألرباحها 
للسهم الواحد. يشير معدل أرباح األسعار المنخفض إلى شركة منخفضة التقييم أو المؤشر 

بينما يشير معدل أرباح األسعار المرتفع إلى ارتفاع التقييم. 

تخصيص األصول االستراتيجية هي عملية خلق خطة استثمار طويلة األجل بتجميع الخليط 
المالئم من األسهم والدخل الثابت والنقد واالستثمارات األخرى، كما يمكنها تحسين العوائد 

والمساعدة في إدارة المخاطر.

تقديرات العائد االستراتيجي هي العوائد المتوقعة لبنك سيتي برايفت على مدار 10 سنوات. 
يمكن التنبؤ لكل فئة أصول محددة باستخدام منهجية الملكية المناسبة لهذه الفئة من األصول. 
يتم التنبؤ بفئات أسهم رأس المال باستخدام منهجية الممتلكات المبنية على حساب مستويات 
التقييم مع فرض أن تلك المستويات تنعكس إلى اتجاهاتها طويلة األجل بمرور الوقت. يتم 
العائد  مستويات  على  المبنية  الملكية  منهجية  باستخدام  الثابت  الدخل  أصول  بفئات  التنبؤ 
الحالية. فئات األسهم األخرى لها منهجيات تنبؤية محددة أخرى. يُرجى مالحظة أن صناديق 
التحوط واألسهم الخاصة والعقارات والمنتجات الهيكلية والمستقبلية هي استثمارات سائلة 
االستراتيجي  العائد  تقديرات  كل  البيع.  وإعادة  التحويل  قابلية  لقيود  وتخضع  عامة  بصفة 
عبارة عن إجمالي رسوم وتكاليف العميل الفعلي. تشمل مكونات المنهجية المستخدمة لعمل 
تلك التقديرات معدل العائد لفئات أسهم مختلفة بناًء على المؤشرات. قد يفرض كل من إنهاء 
واستبدال االستثمارات على المستثمرين رسوم جديدة مختلفة، أما األداء السابق فال يعتبر 
مؤشر على النتائج المستقبلية، فالمعدالت المستقبلية للعائد ال يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق. 
االستثمارات التي تسدد معدالت أعلى من العائد غالبًا ما تخضع لمخاطرة أعلى وقابلية أعلى 
للعائد على االستثمارات على نطاق  الفعلي  المعدل  يتباين  قد  الحاالت.  للخسائر في أسوأ 
الخسائر  على  يشتمل  وهذا  األجل،  طويلة  لالستثمارات  وخاصة  الوقت،  بمرور  واسع 

المحتملة الستثمارك. ومن غير الممكن االستثمار مباشرة في مؤشر.

يهتم تخصيص األصول التكتيكية بضبط التخصيص االستراتيجي لألصول بنماذج استثمار 
العميل إلدخال خواص السوق األقصر أجاًل.
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اإلفصاحات 

في أي حال من األحوال يكون توزيع هذا البحث )“البحث”( يخضع لقواعد هيئة تداول السلع اآلجلة األمريكية )“CFTC”(، ويشكل هذا البحث دعوة للتفكر في إبرام صفقة مشتقات 
تحت لوائح هيئة تداول السلع اآلجلة األمريكية §§ 1.71 و23.605، حيثما ينطبق ذلك، ولكن ليس عرضا ملزما لشراء / بيع أي صك مالي.

يقوم بنك سيتي برايفت بإعداد هذا البحث )“بنك سيتي برايفت”(، شركة لسيتي جروب )“سيتي جروب”(، والذي يوفر لعمالئه إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتاحة من خالل سيتي 
جروب، والشركات التابعة البنكية وغير البنكية في جميع أنحاء العالم )إجماال، “سيتي”(. ال تقوم جميع الشركات التابعة بتقديم كل المنتجات والخدمات، وال تتوفر كل هذه المنتجات والخدمات في جميع المواقع. 

يتم توفير هذا البحث ألغراض المعلومات والمناقشة فقط، بناء على طلب المستلم. يجب أن يخطر المستلم بنك سيتي برايفت على الفور في أي وقت يرغب في إيقاف تقديم هذه 
المعلومات له. ما لم يذكر خالف ذلك، ال يقصد بأي إشارة إلى تقرير بحثي أو توصية بحثية تمثيل التقرير كله وال تعتبر في حد ذاتها توصية أو تقرير بحثي. 

يتم توفير هذا البحث ألغراض المعلومات والمناقشة فقط، بناء على طلب المستلم. يجب أن يخطر المستلم بنك سيتي برايفت على الفور في أي وقت يرغب في إيقاف تقديم هذه 
المعلومات له. ما لم يذكر خالف ذلك، )1( ال يشكل عرضا أو توصية لشراء أو بيع أي ورقة مالية، أو صك مالي أو غيرها من المنتجات أو الخدمات، أو لجذب أي تمويل أو ودائع، و )2( ال يمثل التماس إذا 

كان ال يخضع لقواعد هيئة تداول السلع اآلجلة )ولكن انظر المناقشة أعاله بشأن البحث الذي يخضع لقواعد هيئة تداول السلع اآلجلة( و )3( ال يقصد كتأكيد رسمي ألي صفقة.

ما لم يذكر خالف ذلك صراحة، ال يأخذ هذا البحث بعين االعتبار األهداف االستثمارية، أو المخاطر أو الوضع المالي ألي شخص معين، وبالتالي، قد ال تكون االستثمارات المذكورة في هذه الوثيقة مناسبة لجميع 
المستثمرين. ال يتصرف سيتي كمستشار استثمار أو كمستشار آخر أو ُمستأَمن أو وكيل. ال يقصد بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة أن تكون مناقشة مستفيضة لالستراتيجيات أو المفاهيم الواردة فيها أو الضرائب 
أو المشورة القانونية. يجب أن يحصل مستلمي هذا البحث على المشورة بناء على ظروفهم الفردية من مستشاريهم الضريبيين والماليين والقانونيين وغيرهم حول مخاطر ومزايا أي صفقة قبل اتخاذ قرار االستثمار، 

واتخاذ فقط هذه القرارات على أساس أهدافهم والتجربة والمخاطر والموارد. 

تستند المعلومات الواردة في هذا البحث على المعلومات المتاحة عموما، وعلى الرغم من الحصول عليها من مصادر يعتقد سيتي أنها موثوقة، ال يمكن ضمان دقتها واكتمالها، وقد تكون هذه المعلومات غير مكتملة 
أو مختصرة. تشكل أي افتراضات أو معلومات واردة في هذا البحث حكما فقط اعتبارا من تاريخ هذه الوثيقة أو في أي مواعيد محددة وقابلة للتغيير دون إشعار. بقدر ما قد يحتوي هذا البحث على معلومات تاريخية 
واستطالعية، فإن األداء السابق ال يعتبر ضمانا وال مؤشرا للنتائج المستقبلية، وقد ال تلبي النتائج المستقبلية التوقعات بسبب مجموعة متنوعة من العوامل االقتصادية وعوامل السوق وعوامل أخرى. 
وعالوة على ذلك، فإن أي توقعات بمخاطر محتملة أو عوائد هي توضيحية وينبغي أال تؤخذ كحدود للحد األقصى للخسارة أو األرباح المحتملة. أي أسعار أو قيم أو تقديرات مقدمة في هذا البحث )عدا تلك التي تم 
تحديدها بأنها تاريخية( إرشادية فقط، قد تتغير دون إشعار وال تمثل أسعار مؤكدة ألي من السعر أو الحجم، وال تعكس القيمة التي قد يحددها سيتي كضمان في مخزونه. ال تشير المعلومات االستطالعية مدى 

استعداد سيتي للتداول، وقد ال توضح جميع االفتراضات المتعلقة والظروف المستقبلية. قد تختلف الظروف الفعلية بشكل كبير عن التقديرات التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على قيمة هذا الصك. 

اآلراء ووجهات النظر والتقديرات الواردة هنا قد تختلف عن اآلراء الواردة عن شركات سيتي األخرى أو الشركات التابعة لها، وليس المقصود أن تكون توقعات لألحداث المستقبلية، أو ضمانا للنتائج المستقبلية، 
أو مشورة استثمارية، وتخضع للتغيير دون إشعار بناًء على السوق وغيره من الشروط. سيتي ليس ملزما بتحديث هذه الوثيقة وال يتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة )سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية( 

قد تنشأ عن أي استخدام للمعلومات الواردة أو المشتقة من هذا البحث.

االستثمارات في الصكوك المالية أو غيرها من المنتجات تحمل مخاطر كبيرة، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال المستثمر. تخضع الصكوك المالية أو غيرها من المنتجات المقومة بالعملة األجنبية لتقلبات 
أسعار الصرف، والتي قد يكون لها تأثير سلبي على سعر أو قيمة االستثمار في هذه المنتجات. ال يهدف هذا البحث إلى تحديد جميع المخاطر أو االعتبارات المادية التي قد ترافق إبرام أي صفقة.

ال تشكل آراء لجنة االستثمار العالمي الواردة في هذه الوثيقة األبحاث أو المشورة االستثمارية أو التوصيات التجارية، وليست مصممة لتلبية ظروف االستثمار الفردية أو أهداف أي مستثمر. يجب أال يعتمد متلقي 
هذه الوثيقة على اآلراء أو المعلومات الواردة في هذه الوثيقة باعتبارها األساس الرئيسي ألي قرار استثماري. ومن األفضل أن يتشاور المستثمرون مع مستشاريهم الماليين قبل شراء أو بيع السندات المالية.

تتأثر السندات ببعض المخاطر، بما في ذلك التقلبات في أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر الدفع المسبق. بشكل عام، مع ارتفاع أسعار الفائدة السائدة، سوف تنخفض أسعار السندات المالية ذات الدخل 
الثابت. تواجه السندات مخاطر ائتمانية إذا تسبب تراجع التصنيف االئتماني للمصدر أو الجدارة االئتمانية، في انخفاض سعر السندات. السندات ذات العائد المرتفع تخضع لمخاطر إضافية مثل الخطر المتزايد 
للتعثر والمزيد من التقلبات بسبب جودة االئتمان المنخفض لإلصدارات. وأخيرا، يمكن أن تخضع السندات لمخاطر الدفع المسبق. عندما تنخفض أسعار الفائدة، قد يختار الُمْصدر اقتراض المال بسعر فائدة منخفضة، 
أثناء سداد سنداته التي صدرت سابقا. ونتيجة لذلك، سوف تفقد السندات األساسية مدفوعات الفائدة من االستثمار وستضطر إلى إعادة االستثمار في السوق حيث أن أسعار الفائدة السائدة أقل مما كانت عليه عندما 

تم االستثمار األولي.

قد ال يكون االستثمار الدولي للجميع. قد تكون هناك مخاطر إضافية مرتبطة باالستثمار الدولي، بما في ذلك العوامل األجنبية واالقتصادية والسياسية والنقدية و / أو القانونية، وتغيير أسعار صرف العمالت 
والضرائب األجنبية، واالختالف في المعايير المالية والمحاسبية. هناك احتمال أن األحداث السياسية السلبية أو المشاكل المالية أو الكوارث الطبيعية في بلد أو منطقة قد تتسبب في فقد االستثمارات لقيمتها في هذا 

البلد أو المنطقة. يمكن أن تكون مخاطر االستثمار في األسواق الناشئة أو النامية أكبر بكثير من مخاطر االستثمار في األسواق المتقدمة. 

ال يمكن للمستثمر االستثمار مباشرة في مؤشر. فهي تظهر ألغراض التوضيح فقط. ال يعتبر األداء السابق ضمانا لتحقيق العوائد في المستقبل. قد تختلف النتائج الحقيقية. 

الصكوك المالية المركبة يمكن أن تكون غير سائلة للغاية وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يمكن االطالع على مزيد من المعلومات في وثائق اإلفصاح للُمْصدر لكل صك مالي مركب موصوف هنا. يستهدف 
االستثمار في الصكوك المالية المركبة فقط المستثمرين ذوي الخبرة والمتمرسين الذين هم على استعداد والقادرين على تحمل مخاطر اقتصادية عالية لهذا االستثمار. يجب على المستثمرين النظر بعناية ومراعاة 

المخاطر المحتملة قبل االستثمار. 
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تشمل الصفقات المشتقة للسوق الثانوي مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. المنتجات االستثمارية غير مؤمن عليها، وال تحمل أي ضمان بنكي أو حكومي وقد تفقد قيمتها. قبل إبرام هذه الصفقات، يجب 
عليك: )1( التأكد من أنك قد حصلت على وفهمت المعلومات المتعلقة من مصادر موثوقة مستقلة بشأن األوضاع المالية واالقتصادية والسياسية لألسواق ذات الصلة؛ )2( تحديد ما إذا كان لديك المعرفة الالزمة 
والدراية والخبرة في المسائل المالية والتجارية واالستثمارية لتكون قادرا على تقييم المخاطر التي تنطوي عليها، وأن لديك القدرة المالية لتحمل مثل هذه المخاطر. و )3( تحديد، بعد مراعاة النقاط السالفة الذكر، 

أن معامالت أسواق رأس المال مناسبة ومالئمة ألهدافك المالية والضريبية والتجارية واالستثمارية. 

هذه المادة قد تذكر الخيارات التي تنظمها هيئة السندات المالية والبورصات األمريكية. قبل شراء أو بيع الخيارات يجب عليك الحصول على ومراجعة اإلصدار الحالي لكتيب شركة مقاّصة الخيارات، وخصائص 
ومخاطر الخيارات الموحدة. يمكن الحصول على نسخة من الكتيب عند الطلب من شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس، 390 شارع جرينتش، الطابق الثالث، نيويورك، NY 10013 أو عن طريق الدخول على 

الرابط التالي، 

http://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf أو 
 http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf

إذا كنت تشتري خيارات، فإن الحد األقصى للخسارة هو قسط التأمين. إذا كنت تبيع خيارات، فإن الخطر هو االفتراض كله تحت اإلضراب. إذا كنت تبيع خيارات الشراء، فإن الخطر غير محدود. سوف يعتمد 
الربح الفعلي أو الخسارة من أي تداول على السعر الذي يتم تنفيذ التداوالت به. األسعار المستخدمة هنا تاريخية وقد ال تكون متاحة عند الطلب. العموالت وتكاليف الصفقات األخرى غير مدرجة في هذه األمثلة. 
تداوالت الخيار بشكل عام وهذه الصفقات على وجه الخصوص قد ال تكون مناسبة لكل المستثمرين. ما لم يذكر خالف ذلك، مصدر كل الرسوم البيانية والجداول في هذا التقرير هو سيتي. ونظرا ألهمية االعتبارات 

الضريبية على جميع صفقات الخيار، يجب على المستثمر الذي يتخذ الخيارات التشاور مع مستشاره الضريبي عن كيفية تأثر وضعهم الضريبي من خالل نتائج صفقات الخيارات المتوقعة.

إن الصكوك المالية أو غيرها من المنتجات المذكورة في هذا البحث )ما لم ينص صراحة على خالف ذلك( )1( غير مؤمن عليها من قبل المؤسسة االتحادية للتأمين على الودائع أو من أي جهة حكومية أخرى، 
أو )2( كذلك الودائع أو غيرها من االلتزامات، أو غير مضمونة من قبل سيتي أو أي مؤسسة إيداع أخرى مؤمنة.

غالبا ما يتصرف سيتي باعتباره ُمْصدر للصكوك المالية وغيرها من المنتجات، ويقوم بدور صانع السوق ويتداول بصفته موكل في العديد من الصكوك المالية المختلفة وغيرها من المنتجات، ويمكن أن يُتوقع أن 
يقوم بأداء أو يسعى إلى أداء الخدمات البنكية االستثمارية والخدمات األخرى لُمْصدر هذه الصكوك المالية أو غيرها من المنتجات. قد ناقش كاتب هذا البحث المعلومات الواردة فيه مع آخرين داخل أو خارج سيتي، 
وقد يتصرف الكاتب و / أو موظفو سيتي اآلخرين بالفعل على أساس هذه المعلومات )بما في ذلك من خالل التداول لحسابات ملكية سيتي أو توصيل المعلومات الواردة في هذه الوثيقة إلى عمالء آخرين لسيتي(. 
قد يكون سيتي وموظفي سيتي )بما في ذلك أولئك الذين قد يكون المؤلف قد تشاور معهم في إعداد هذا البحث(، وعمالء سيتي اآلخرين الذين قد تتوافر لهم أو يفتقرون لألدوات المالية أو أي منتجات أخرى تمت 

اإلشارة إليها في هذا البحث، وقد يكونوا قد حصلوا على هذه المواقع بأسعار وظروف السوق التي لم تعد متوفرة، ويمكن أن يكون لديهم فوائد مختلفة عن أو معاكسة لفوائدك.

إفصاح منشور 230 لدائرة اإليرادات الداخلية: ال شأن لسيتي وموظفيه في تقديم، وال يقدموا، المشورة الضريبية أو القانونية إلى أي دافع ضرائب خارج سيتي. أي بيان في هذا البحث بشأن المسائل 
الضريبية أو المكتوبة ليس المقصود منه استخدامه، وال يمكن ألي دافع ضرائب استخدامه أو االعتماد عليه لغرض تجنب العقوبات الضريبية. يجب أن يطلب أي دافع للضرائب المشورة بناء على الظروف المعينة 

من مستشار ضرائب مستقل.

ال يمكن أن يقبل سيتي أو أي من الشركات التابعة له المسؤولية عن المعاملة الضريبية ألي منتج استثماري، سواء قامت أو لم تقم أمانة أو شركة تديرها إحدى الشركات التابعة لسيتي بشراء االستثمار. يفترض 
سيتي، قبل اتخاذ أي التزام باالستثمار، أن المستثمر و)حيثما أمكن ذلك، مالكه المستفيد( قد اخذ المشورة الضريبية أو القانونية أو غيرها مما يراها المستثمر/ المالك المستفيد ضرورية وقد رتب لشرح أي ضريبة 

بصورة قانونية مستحقة على الدخل أو األرباح الناتجة عن أي منتج استثماري مقدم من سيتي. 

هذا البحث لالستخدام الوحيد والحصري لمستلميه المعنيين، وقد يحتوي على معلومات تخص سيتي والتي قد ال تكون مستنسخة أو منشورة كليا أو جزئيا بدون موافقة مسبقة من سيتي. طريقة النشر والتوزيع قد 
تكون مقيدة بحكم القانون أو اللوائح في بعض البلدان. ويجب على األشخاص المالكين لهذه الوثيقة إدراك ومالحظة مثل هذه القيود. ال تقبل سيتي أي مسؤولية مهما كانت عن تصرفات أطراف ثالثة في هذا الصدد. 

أي استخدام غير مصرح به أو تكرار أو إفصاح عن هذه الوثيقة محظور من قبل القانون وقد يؤدي إلى المالحقة القضائية.

في هونج كونج، قام بنك سيتي برايفت الذي يعمل من خالل سيتي بنك، .N.A، فرع هونج كونج، بإصدار هذه الوثيقة التي تنظمها هيئة النقد في هونج كونج. وينبغي توجيه أي أسئلة بخصوص محتويات هذه الوثيقة 
إلى ممثلي الكيان المذكور المسجلين أو المرخصين.

في سنغافورة، قام بنك سيتي برايفت الذي يعمل من خالل سيتي بنك، .N.A، فرع سنغافورة، بإصدار هذه الوثيقة التي تنظمها هيئة النقد في سنغافورة. وينبغي توجيه أي أسئلة بخصوص محتويات هذه الوثيقة إلى 
ممثلي الكيان المذكور المسجلين أو المرخصين.  

سيتي بنك .N.A، فرع لندن )رقم الفرع المسجل BR001018(، سيتي جروب سنتر، كندا سكوير، كناري وارف، لندن، E14 5LB، مرخص ومنظم من مكتب مراقب العملة )الواليات المتحدة األمريكية( 
ومرخص من قبل هيئة التنظيم االحترازي. وفقا لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية والتنظيم المحدود لهيئة التنظيم االحترازي. تتوفر التفاصيل حول مدى تنظيمنا من قبل هيئة التنظيم االحترازي عند الطلب. رقم 

االتصال بسيتي بنك .N.A، فرع لندن: 75088000 20 )0( 44+  .

سيتي بنك أوروبا بي إل سي مفوض من بنك ايرلندا المركزي ومن هيئة التنظيم االحترازي. ويخضع لرقابة بنك ايرلندا المركزي، ويخضع للتنظيم المحدود من قبل هيئة مراقبة السلوكيات المالية وهيئة التنظيم 
االحترازي. تتوفر التفاصيل حول مدى ترخيصنا وتنظيمنا من قبل هيئة التنظيم االحترازي، وهيئة مراقبة السلوكيات المالية عند الطلب. 

 E14 عنوانه المسجل هو سيتي جروب سنتر، كندا سكوير، كناري وورف، لندن .BR017844 سيتي بنك أوروبا بي إل سي، فرع المملكة المتحدة مسجل كفرع سجل الشركات إلنجلترا وويلز برقم تسجيل
5LB. ضريبة القيمة المضافة رقم: GB 429 6256 29. سيتي بنك أوروبا بي إل سي مسجل في أيرلندا برقم تسجيل 132781، ومكتبه المسجل في 1 نورث وول كاي، دبلن 1. سيتي بنك أوروبا بي إل سي 

المنظم من قبل البنك المركزي في ايرلندا. الذي تملكه بشكل أساسي سيتي جروب، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية.

سيتي بنك )سويسرا( إيه جي، برايم تاور، هاردشتراس 201، ص. ب، 8010 زيوريخ، مرخص ومنظم من قبل الهيئة الرقابية السويسرية على األسواق المالية.

http://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf
http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf
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سيتي بنك NA سيوكس فولز، فرع جنيف، 16 قاي دو جينرال جيسان، ص.ب CH-1211 ،3946  جنيف 3، مرخص ومنظم من قبل الهيئة الرقابية السويسرية على األسواق المالية.

سيتي بنك NA سيوكس فولز، فرع زيوريخ، برايم تاور، هاردشتراس 201، ص. ب، 8010 زيوريخ، مرخص ومنظم من قبل الهيئة الرقابية السويسرية على األسواق المالية. 

في جيرسي، ترسل هذه الوثيقة من قبل سيتي بنك .N.A، فرع جيرسي وعنوانه المسجل في ص.ب 104، 38 اسبالند، سانت هيلير، جيرسي JE4 8QB. سيتي بنك .N.A، فرع جيرسي منظم من قبل لجنة 
جيرسي للخدمات المالية. سيتي بنك .N.A فرع جيرسي هو أحد المشاركين في برنامج تعويض المودعين في بنك جيرسي. يوفر البرنامج حماية للودائع المؤهلة تصل إلى 50،000 جنيه إسترليني. الحد األقصى 
للمبلغ اإلجمالي للتعويضات يبلغ 100،000،000 جنيه إسترليني في أي فترة 5 سنوات. تتوفر التفاصيل الكاملة للبرنامج والمجموعات البنكية المغطاة على موقع والية جيرسي www.gov.je/dcs، أو عند 

الطلب. 

N.A. ،يعمل بنك سيتي برايفت في اإلمارات العربية المتحدة والبحرين كجزء من سيتي بنك

.FSP 30513 ،في جنوب أفريقيا، مقدم الخدمات المالية

في كندا، بنك سيتي برايفت هو قسم من سيتي بنك كندا، بنك كندي معتمد تابع لبنك أجنبي. المنتجات االستثمارية المعينة متاحة من خالل صناديق االستثمار المحدودة لسيتي بنك كندا )“CCIFL”(، وهي شركة 
تابعة مملوكة بالكامل لسيتي بنك كندا. تخضع المنتجات االستثمارية لمخاطر االستثمار، بما في ذلك احتمال خسارة رأس المال المستثمر. المنتجات االستثمارية غير مؤمنة من قبل مؤسسة كندا لضمان الودائع، 

والمؤسسة االتحادية للتأمين على الودائع أو نظام تأمين اإليداع ألي والية قضائية وغير مضمونة من قبل سيتي جروب أو أي تابع لها. 

هذه الوثيقة ألغراض المعلومات فقط وال تشكل عرضا لبيع أو استدراج عرض لشراء أية سندات مالية ألي شخص في أي والية قضائية. قد تخضع المعلومات الواردة هنا للتحديث واالستكمال والمراجعة والتحقق 
والتعديل ويمكن أن تتغير هذه المعلومات جوهريا. 

ال تكون سيتي جروب أو الشركات التابعة لها وال يكون أًيا من مسؤوليها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها أو وكالئها مسؤواًل عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو الحقة، بما في ذلك 
خسارة األرباح، الناشئة عن استخدام المعلومات الواردة في هذه الوثيقة، بما في ذلك من خالل أخطاء سواء بسبب اإلهمال أو غير ذلك. 

صناديق االستثمار المحدودة لسيتي بنك كندا ليست عضوا حاليا، وال تنوي أن تصبح عضوا في جمعية تجار الصندوق المشترك بكندا )“MFDA”(؛ وبالتالي، لن يكون متاًحا لعمالء صناديق االستثمار المحدودة 
لسيتي بنك كندا مزايا حماية المستثمر التي سوف يحصلوا عليها من عضوية صناديق االستثمار المحدودة لسيتي بنك كندا في جمعية تجار الصندوق المشترك بكندا، بما في ذلك تغطية بموجب أي خطة حماية 

للمستثمر للعمالء من أعضاء جمعية تجار الصندوق المشترك بكندا. 

بنك سيتي برايفت هو مؤسسة تجارية لشركة سيتي جروب )“سيتي جروب”(، والتي توفر لعمالئها إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتاحة من خالل الشركات التابعة البنكية وغير 
البنكية لسيتي جروب. ليست كل المنتجات والخدمات متوفرة من قبل جميع الشركات التابعة أو متوفرة في جميع المواقع. في الواليات المتحدة، تقوم شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس )“CGMI”( بتقديم منتجات 
وخدمات الوساطة وهي عضو في مؤسسة حماية األوراق المالية للمستثمرين )SIPC(. يتم عمل الحسابات بواسطة شركة بيرشينج ذ م م، عضو في هيئة تنظيم الصناعة المالية )FINRA(، وبورصة نيويورك 
)NYSE( ومؤسسة حماية األوراق المالية للمستثمرين )SIPC(. شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس وسيتي بنك N.A، هما شركتان تابعتان تخضعا إلدارة سيتي جروب المشتركة. خارج الواليات المتحدة، تقدم 
الشركات األخرى التابعة لسيتي جروب المنتجات وخدمات الوساطة. خدمات إدارة االستثمار )بما في ذلك إدارة المحافظ( متاحة من خالل شركة سيتي جروب جلوبال ماركتس )CGMI(، سيتي بنك، N.A وغيرها 

من الشركات االستشارية التابعة لها. 

سيتي ترست هو االسم التجاري لمجموعة واسعة من االئتمان الشخصي وإدارة العقارات والخدمات ذات الصلة التي تقدمها شركة سيتي جروب أو الشركات التابعة لها لألفراد واألسر والمؤسسات الخيرية في 
جميع أنحاء العالم. ليست كل المنتجات والخدمات متوفرة من قبل جميع الشركات التابعة أو متوفرة في جميع المواقع. لعمالء الواليات المتحدة، تقدم إحدى الجهات التالية خدمات االئتمان: سيتي بنك، N.A، سيتي 
كورب تراست ساوث داكوتا أو سيتي كورب تراست ديالوير، NA. للعمالء الذين ليسوا مقيمين وليسوا من مواطني الواليات المتحدة، تقدم الجهات التالية خدمات االئتمان: سيتي تراست برايفت تراست )كايمان( 
المحدودة، سيتي تراست برايفت تراست زيوريخ المحدودة، سيتي تراست )جزر البهاما( المحدودة، سيتي تراست )كايمان( المحدودة، سيتي تراست )جيرسي( المحدودة، سيتي تراست )سنغافورة( المحدودة، سيتي 
تراست )سويسرا( المحدودة أو سيتي كورب تراست ديالوير، .N.A ويشار إلى مقدمي الخدمات بشكل جماعي باسم سيتي تراست. سيتي تراست )جيرسي( المحدودة، تفاصيل االتصال بها هي: ص. ب 728، 

38 إسبالند، سانت هيلير، جيرسي JE4 8ZT، تشانال أيالندس، رقم الهاتف 1534608000 44+، المرخصة من قبل لجنة جيرسي للخدمات المالية إلدارة أعمال شركة ائتمان. 

البديلة )األسهم الخاصة  للغاية، ويكون ُمَضاِرب وغير مناسب لجميع المستثمرين. يكون االستثمار في االستثمارات  البديلة )الملكية الخاصة والعقارات( غير سائل  يمكن أن يكون االستثمار في االستثمارات 
واالستثمار العقاري( للمستثمرين ذوي الخبرة والمتمرسين الذين هم على استعداد لتحمل المخاطر االقتصادية العالية المرتبطة بهذا االستثمار. يجب على المستثمرين النظر بعناية ومراعاة المخاطر المحتملة قبل 

االستثمار. بعض هذه المخاطر قد تشمل: 

• خسارة كل أو جزء كبير من االستثمار بسبب المديونية، أو البيع على المكشوف، أو المضاربات الوهمية األخرى؛
• نقص السيولة في ذلك، وقد يكون هناك سوق ثانوي للصندوق، وال يوجد شيء متوقع للتطوير؛

• عدم ثبات العوائد.
• القيود على تحويل الفوائد في الصندوق؛

• النقص المحتمل في التنويع والذي يؤدى إلى ارتفاع الخطر بسبب تركيز هيئة التداول عند استخدام مستشار واحد؛
• عدم وجود معلومات بشأن التقييمات واألسعار.

• الهياكل الضريبية المعقدة والتأخر في إعداد التقارير الضريبية.
• قلة التنظيم والرسوم المرتفعة عن صناديق االستثمار المشتركة. و

• مخاطر المدير. صناديق االستثمار الفردية لديها مخاطر محددة تتعلق ببرامجها االستثمارية التي تختلف من صندوق لصندوق.

© شركة سيتي جروب 2017. جميع الحقوق محفوظة. سيتي، وسيتي وآرك ديزاين والعالمات األخرى المستخدمة هنا هي عالمات خدمة لشركة سيتي جروب أو الشركات التابعة لها، وتستخدم ومسجلة في 
جميع أنحاء العالم.


