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ولها أص ا �� حجمذات السعر العائم �� جميع أنحاء العالم انخفاضً لسندات الشر�ات شهدت صناديق المؤشرات المتداولة 

 لبيانات و�الة "بلوم��ج" اإلخبار�ة، فيما نما حجم  20لتصل إ��  2020بمقدار النصف تقر�ًبا منذ بداية عام 
ً
مليار دوالر، وفقا

 الزمنية. خالل نفس الف��ة %19لصناديق االستثمار �ش�ل عام بنسبة  االئتمان

ع�� موقعها اإللك��و�ي أن سياسات التحف�� النقدية المتتالية ال�ي تنت�جها الدول من أجل  وأو�ح تقر�ر أوردتھ و�الة بلوم��ج

" بدأت �� خلق أزمة الس��اتيجية االستثمار �� السندات 19-كبح جماح الضغوط االنكماشية الناجمة عن جائحة "�وفيد

حيط األطل�ىي (�� الواليات المتحدة وأورو�ا).
ُ
 الدفاعية ع�� جان�ي ا�

، و�� ا��يار الطلب ع�� السندات اإلذنية ذات سعر الفائدة العائمب" 19-فيھ جائحة "�وفيد �ددوأضافت أنھ �� الوقت الذي �ُ 

جنب االقتصاد رفع سعر الفائدة، ُ�عا�ي عالم صناديق 
ُ
د المتداولة �� البورصة من احتمالية تكب المؤشراتالسندات ال�ي ت

 بب اعتماد الدول ع�� السياسات التحف��ية لتجنب التداعيات الناجمة عن ا�جائحة.مليارات الدوالرات من ا�خسائر �س

مثل ركًنا أساسًيا من أر�ان تمو�ل الشر�ات منذ سبعينيات القرن 
ُ
و�الُرغم من أن األوراق المالية ذات السعر العائم �انت ت

 العائد الثابت. يالتمو�ل الرخيص ذلصا�ح  االستثمار ��ا الما�ىي، إال أن مصّدري السندات بدأوا يتخلون عن

سعر الفائدة المعمول بھ فيما ب�ن �عيًدا عن �غي��  –أضف إ�� ذلك أن الظروف االنتقالية الُمعقدة ال�ي �شهدها العالم 

، نظًرا ألن التفاصيل الفنية زادت من إحجام الشر�ات عن إصدار األوراق المالية ذات سعر الفائدة العائم –مصارف لندن 

ش�ل أساًسا لمعيار االستبدالال�ي 
ُ
 .ال تزال بحاجة إ�� التأكد م��ا �

ّرت شركة ليكسور العالمية إلدارة األصول إ�� تصفية صندوق مؤشرات متداول �� 
ُ
وخالل شهر نوفم�� ا�جاري فقط، اضط

دة الورقة المالية ذات سعر الفائ"ليكسور" �� أصول  �سبب التدفقات ا�خارجة، و�ش�ل عام، فقد تقلص إجما�� البورصة

مالي�ن  104ا قبل عام�ن إ�� مليون دوالر تقر�بً  500"صناديق االستثمار ا�جما�� �� األوراق المالية القابلة للتحو�ل" من العائم لـ

 �� وقتنا ا�حا��.دوالر 

 نباء.ع�� هذه األ  قيبورفضت متحدثة باسم شركة "ليكسور" التع

ناديق الُمزودة �خدمات االستثمار �� صتابوال إلدارة االستثمار شركة ا�حلل الما�� لدى ديفيد شناوتز، فقد قال جانبھ، ومن 

، �ايد�. فإذا �انت فوائدها ثابتة وال تاآلن ..المتداولة، "لم �عد الُمتعاملون ينجذبون إ�� هذه الفئة من األصول �عد  مؤشراتال

 "��ا؟فلماذا عل��م أن ��تموا 



 المؤشراتينخفض حجم المؤشرات، ما يجعل من الصعب ع�� صناديق  ،قرب مواعيد استحقاق األوراق الماليةو�� ظل 

بالتا�� إشارات تحذير�ة سريعة إ�� الصناديق ال�ي تخضع لصناديق االستثمار  ُيصدر�عق��ا، ل ذات السعر العائم المتداولة

 .ا�جما�� �� األوراق المالية القابلة للتحو�ل، وهو إطار استثماري شائع االستخدام

ذات  �سندات الشر�اتا�خاصة الرقابية القواعد  ثن�ن مناشهر يوليو الما�ىي، قلصت مؤشرات "بلوم��ج بار�ل��"  خاللو 

 .��دف ز�ادة حجم السنداتلسعر العائم ا

دير صناديق 
ُ
المتداولة الُمرتبطة ��ذه المؤشرات، المستثمر�ن أن هذه  المؤشراتوأخ��ت شركة "إنفيس�و لميتد"، ال�ي ت

 .التغي��ات جنب��م ان��اك متطلبات التنويع ا�خاصة بصناديق االستثمار ا�جما�� �� األوراق المالية القابلة للتحو�ل

 

 زمة العرضأ

 
ً

قدم حال
ُ
 متد"يي إ�ش إس ماركت لإ" مؤسسةألزمة العرض، فقد اضطرت  ُم�حًحاوأو�ح المقال أن تلك التعديالت لم ت

استثمار ��  مؤشر شر�ات ��للمرة الثانية  الرقابية أيًضا إ�� تقليص القواعدلألبحاث االقتصادية خالل شهر نوفم�� ا�جاري 

�عد أن أثبتت التغي��ات �� شهر مايو الما�ىي أ��ا غ�� �افية لز�ادة عدد  العائم المقومة باليورو،السعر األوراق المالية ذات 

 .�� المؤشرسندات اإلذنية ال

عد أزمة أساسية لمديري صناديق المؤشرات المتداولة.
ُ
 و�الُرغم من �ل تلك ا�خطوات، إال أن هذه المش�لة �

 لبحثا السعر العائم بإم�ا��اال�ي عادة ما �ستحوذ ع�� األوراق المالية ذات  صناديق السوق النقديأن وأو�حت "بلوم��ج" 

 .خارج السوق األولية عن األصول األخرى القابلة لالستثمار

وقال بنجام�ن ت��و، مدير تحليل أداء األوراق المالية �� "دو�تشھ بنك" �� مناطق أورو�ا والشرق األوسط و�فر�قيا، "القطاع 

 ."ك ال �ع�ي بلوغنا مرحلة انخفاض العرض �� السوق الثانو�ةيتقلص، لكن ذل

ومن جانبھ، علق شانواز ��يم��، ا�خب�� االس��اتي�� �� نمط الدخل الثابت لدى "إيھ �ي إن إمرو بنك" ع�� انخفاض االستثمار 

 ."�� القطاع بقولھ "أصبح توقع العودة قر�ًبا لهذا النمط من االستثمار محدود للغاية

ك البنوك المركز�ة �شدة بان��اج   تزايد التوقعات و�� ظّل سياسات التحف�� النقدية، واختتم التقر�ر بالقول إنھ �� ظل تمسُّ

هد هذا قبل، فبالتأكيد سيطول األمد قبل أن �شبأن ُ�عّزز البنك المركزي األورو�ي برامج التحف�� النقدي �� شهر د�سم�� الُم 

 .االنمط من االستثمار �عافيً 


