خماطر اال�ستثمار يف �سوق الأوراق املالية
و�أهمية تنويع املحفظة اال�ستثمارية
عزيزي امل�ستثمر :هناك مفهوم رئي�سي البد و�أن يكون عالق ًا يف ذهنك طوال الوقت وهو (كلما �أردت �أن حتقق �أرباح ًا �أكرث من اال�ستثمار يف البور�صة،
كلما تعر�ضت ملخاطر ا�ستثمارية �أكرب).
ف�أنت عندما تقوم ب�شراء �أو بيع �أ�سهم �أو �سندات �أو �أي �أدوات مالية �أخرى ف�إنك تكون معر�ض ملخاطر ا�ستثمارية  .ودرجة هذه املخاطر تختلف من
�أداة مالية لأخرى .مث ًال ف�إن الأدوات املالية التي تتوقع منها ربح ًا عالي ًا (مثل الأ�سهم الن�شطة) حتتوي على درجة كبرية من املخاطر .
ومثال لذلك ف�إنه من املمكن �أن �سعر ال�سهم يرتفع كثري ًا (وهو ما يعني حتقيق ربح عايل بالن�سبة لك) ولكن قد يحدث �أن ينخف�ض �سعر ال�سهم كثري ًا
مما ي�سبب �إنخفا�ض يف حجم �أموالك وا�ستثماراتك).
ً
�أما الأدوات املالية التي تتوقع منها ربح ًا او عائدا قليال مثل (ال�سندات احلكومية) ف�إنها حتتوي على درجة اقل من املخاطر (الن العائد على تلك
م�ضمون من احلكومة امل�صرية).
�أثناء ا�ستثمارك لأموالك يف البور�صة ،ومن �أهما:
والآن ا� �س ��أل ن�ف���س��ك :م��ا ه��و ال��رب��ح ال ��ذي ت��ري��د حتقيقه
املخاطر الأ�سا�سية  .هذا النوع من املخاطر يتواجد يف كل �أن��واع
واملخاطر التي ت�ستطيع �أن تواجهها؟
اال�ستثمار .وهي املخاطر املتعلقة بال�شئون الداخلية بال�شركة وكيفية
 .1عزيزي امل�ستثمر� ،أنت الوحيد الذي ي�ستطيع الإجابة على هذا ال�س�ؤال.
�إدارتها وقدرتها على املناف�سة يف ال�سوق.
� .2إذا كنت تريد ربح ًا كبري ًا ومنو �سريع ال�ستثماراتك وت�ستطيع
و�أف�ضل طريقة لتقليل هذه املخاطر هي عن طريق التنويع مبعنى
حتمل املخاطر وخ�سارة ج��زء م��ن الأم ��وال امل�ستثمرة  .فعليك
اال�ستثمار يف �شركات كثرية بد ًال من �شركة واحدة (ال ت�ضع البي�ض
باال�ستثمار يف الأ�سهم املعروف عنها التذبذب الكبري يف �أ�سعارها.
كله يف �سلة واحدة).
� .3أما �إذا كنت تريد ربح ًا قلي ًال ومنو �أبطء يف ا�ستثماراتك لأنك
 خماطر ال�سوق :هذا النوع من املخاطر يتعلق مبدى ت�أثري الظروفال ت�ستطيع �أن تتحمل �ضياع جزء من �أموالك امل�ستثمرة ،فعليك
االقت�صادية على �أداء ال�شركة مثل الت�ضخم  ،البطالة وغريها من
باال�ستثمار يف ال�سندات احلكومية ووثائق �صناديق اال�ستثمار مث ًال.
ظروف �سيا�سية �أو اجتماعية التي ت�ؤثر على �أداء ال�شركة.
�أي نوع من امل�ستثمرين انت ؟
 على �سبيل املثال قلت �أ�سعار الأ�سمنت العاملية ف�إن هذا ميثل خطر ًاامل�ستثمرين:
 هناك ثالثة �أنواع منعلى �أ�سعار �أ�سهم �شركات الأ�سمنت يف م�صر.
 امل�ستثمر املحافظ: خماطر �سعر الفائدة :بالن�سبة ل�سوق ال�سندات� ،إذا ارتفعت امل�ستثمر ال��ذي ال يرغب يف حتمل خماطر كبرية وير�ضى بتحقيق�أ�سعار الفائدة يف ال�سوق ف�إن ال�سندات اجلديدة التي ت�صدر ب�سعر
مكا�سب و�أرباح قليلة.
الفائدة اجلديد ت�صبح اكرث �إغر ًاء للم�ستثمرين الراغبني يف ا�ستثمار
 امل�ستثمر املخاطر:�أموالهم يف �سوق ال�سندات وبالتايل تنخف�ض �أ�سعار ال�سندات القائمة
هو امل�ستثمر الذي يرغب يف حتمل درجة كبرية من املخاطر يف �سبيل
ذات �سعر الفائدة االقل ل�ضعف الطلب عليها ب�سبب انخفا�ض العائد
حتقيق �أرباح ومكا�سب كثرية.
عليها مقارنة بال�سندات التي ت�صدر ب�سعر الفائدة اجلديد.
 امل�ستثمر املعتدل: اما بالن�سبة ل�سوق اال�سهم� ،إذا ارتفعت �سعر الفائدة على الودائع�سبيل
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بالبنوك  .ف ��إن امل�ستثمرين �سوف يقومون ببيع �أ�سهمهم و�إي��داع
حتقيق قدر متو�سط من الأرباح واملكا�سب.
�أموالهم كودائع يف البنوك وه��ذا بالطبع �سوف ي ��ؤدي �إىل زي��ادة
 ولكي تعلم �أي ن��وع من امل�ستثمرين �أن��ت ،ت�ستطيع �أن تخترب نف�سكالكميات املعرو�ضة للبيع من اال�سهم عن الكميات املطلوب �شرائها
اختبارًا ً
ب�سيط .فقط اجب على ال�س�ؤال التايل:
ما ي�ؤدي اىل انخفا�ض الأ�سعار يف �سوق الأ�سهم.
تخيل انك و�ضعت �أموالك يف ا�ستثمار ذو عائد كبري ولكن حتيطه درجة
 خماطر الت�ضخم :قد يحدث ت�ضخم يف �سوق ما من الأ�سواقعالية من خماطر اال�ستثمار ،هل ت�ستطيع �أن ت�سرتخي وتنام نوم ًا عميق ًا؟
مثل �سوق العقارات .يف ه��ذه احلالة ف��إن امل�ستثمرين يجدون �أن
 �إذا كانت �إجابتك (نعم) � :إذن ف�أنت م�ستثمر خماطر.معدل ارتفاع �أ�سعار العقارات �أعلى من معدل ارتفاع �أ�سهمهم يف
 �إذا كانت �إجابتك (ال)  :ف�أنت م�ستثمر حمافظ.هذه احلالة ف�إن امل�ستثمرون يبيعون �أ�سهمهم وي�شرتون العقارات
معتدل.
	�إذا كانت الإجابة (�إىل حد ما)  :ف�أنت م�ستثمرلي�ستفيدوا من ارتفاع �أ�سعارها .وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل انخفا�ض فى
�أ�سعار الأ�سهم.
ويتبقى ال�س�ؤال االهم:
 خماطر ال�سيولة :وه��و تلك املخاطر التي ترتبط بعدم ق��درةما هي �أنواع املخاطر التي قد تتعر�ض لها عند اال�ستثمار؟
امل�ستثمر بيع الأ�سهم �أو ال�سندات وحتويلها �إىل �سيولة نقدية يف وقت
عزيزي امل�ستثمر يوجد عدد من املخاطر التجارية التي قد تتعر�ض �إليها
احتياجك �إىل اموال نتيجة لعدم وجود طلب عليها.

�صناديق امل�ؤ�شرات

تنويع اال�ستثمارات من �أجل مزيد من الأمان:
يق�صد بتنويع اال�ستثمارات توزيع �أموالك على عدد من ادوات وقنوات
اال�ستثمار بد ًال من ا�ستثمارها كلها يف جمال او �شركة واحدة عم ًال
باملثل القائل (ال ت�ضع البي�ض كله يف �سلة واحدة) ،ف�أنت اذا و�ضعت
�أموالك كلها يف ا�سهم �شركة واحدة وحدث ان انخف�ض �سعر �سهم
هذه ال�شركة يف البور�صة ف�إن هذا يعني ان قيمة ال�سهم ا�ستثماراتك
�سوف تنخف�ض.
 و�سيا�سة التنويع تعتمد على توزيع اال�ستثمارات على جمموعةخمتلفة من الأدوات املالية كاال�سهم وال�سندات ووثائق �صناديق
اال�ستثمار .وكذلك � ً
أي�ضا التنويع بداخل كل جمموعة ،فمث ًال ميكن
التنويع بداخل جمموعة الأ�سهم بحيث يتم توزيع الأموال امل�ستثمرة
من خالل �شراء �أ�سهم من خمتلف القطاعات االقت�صادية.
ولتحقيق �أق�صى فائدة من التنويع  ،البد �أن يتم اجلمع بني الأ�سهم
ذات درجة املخاطر العالية والأ�سهم ذات املخاطر القليلة.
 وقد ت�س�أل نف�سك عزيزي امل�ستثمر ،ما هي فائدة التنويع؟والإجابة على هذا الت�سا�ؤل ب�سيطة للغاي ًة :تخيل انك ت�ستثمر �أموالك
يف ع��دد من �أ�سهم ال�شركات املختلفة ،وانخف�ض �سعر �أح��د هذه
الأ�سهم يف حني انه يف نف�س الوقت �أرتفع �سعر �سهم �أخ��ر ،فيكون
نتيجة لهذا االرتفاع تعوي�ضك عن �إنخفا�ض قيمة ا�ستثماراتك ب�سبب
�إنخفا�ض �سعر ال�سهم الأول .
 وت�أكد عزيزي امل�ستثمر �أنك �إذا �أجدت �سيا�سة تنويع ا�ستثماراتكف�إنك �سوف ت�ستطيع تقليل مقدار املخاطر التي تتعر�ض لها وبالتايل
تزيد احتماالت تعوي�ض �أية خ�سائر يف اوراق مالية ما باملك�سب املحقق
يف اوراق مالية اخرى.
ً
 وبالرغم من الن�صح بتنويع ا�ستثماراتك فنحن �أي�ضا نحذرك منالتنويع اكرث من الالزم لدرجة ي�صعب معها مراقبة �أداء كل هذه
اال�ستثمارات.
كيف تنوع ا�ستثماراتك ؟
	�إذا كانت لديك املعرفة واخلربة ب�سوق املال ا�ستثمر بنف�سك.�إذا كانت لديك املعرفة واخلربة بتكوين حمفظة ا�ستثمارية مكونة من
عدد من الأوراق املالية ولديك القدرة على تنويع املحفظة ومتابعتها
وف ًقا لأهدافك اال�ستثمارية فبعد حتديد �أنواع الأوراق املالية ،عليك
التعامل من خالل �شركة ال�سم�سرة املرخ�ص لها من قبل الهيئة
العامة للرقابة املالية ،مع �ضرورة متابعة ا�ستثماراتك بنف�سك يوم ًيا.
�إذا مل تكن لديك املعرفة واخلربة ب�سوق املال فيمكنك التعامل مع
امل�ؤ�س�سات التالية:
� -1شركات �إدارة املحافظ
�إذا ك�ن��ت م�ستثمر ذو م�ل�اءة م��ال�ي��ة ك�ب�يرة وت��رغ��ب يف
ا�ستثمارها يف البور�صة ولي�س لديك املعرفة �أو اخلربة
التخاذ ال�ق��رارات اال�ستثمارية التي حتقق لك �أهدافك،
�أو مل يكن لديك الوقت الكايف لتتابع ا�ستثماراتك ،ف�إن
عليك �أن تختار احدى ال�شركات التي تعمل يف جمال �إدارة
حمافظ الأوراق املالية احلا�صلة على ترخي�ص مبزاولة هذا
الن�شاط من الهيئة العامة للرقابة املالية.

وتت�سم هذه ال�شركات ب�أن لديها عاملني ذوى كفاءة علمية
وخ�برة عملية ودراي ��ة جيدة ب�سوق الأوراق املالية مما
ي�ؤهلهم لإدارة ا�ستثماراتك نيابة عنك.
� -2صناديق اال�ستثمار
 اذا كنت من �صغار امل�ستثمرين ولي�س لك دراية ومعرفةباال�ستثمار يف البور�صة وطبيعته  ،ف ��إن �أن�سب و�سيلة
�إ�ستثمارية تنا�سبك هي اللجوء اىل �شراء وثائق �صناديق
اال�ستثمار .و�صناديق اال�ستثمار تن�شئها البنوك �أو �شركات
الت�أمني بعد احل�صول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة
املالية وتعهد بادارتها اىل �أحد ال�شركات املتخ�ص�صة يف
جمال �إدارة �صناديق اال�ستثمار احلا�صلة على ترخي�ص من
الهيئة العامة للرقابة املالية.
و�أه��م �سمات ومميزات اال�ستثمار يف �صناديق اال�ستثمار
انك ت�ستثمر يف عدد كبري من اال�سهم وال�سندات مبا يحقق
لك تنويع ا�ستثماراتك وتقليل املخاطر وتختلف ا�سرتاتيجية
ا�ستثمار كل �صندوق عن الأخر.

وتذكر جيدا :

 قرار اختيار �شركة ال�سم�سرة �أو �شركة �إدارة حمافظ الأوراقاملالية هو قرارك �أنت.
 عليك متابعة ا�ستثماراتك بغ�ض النظر عن و�سيلة اال�ستثمار(�شركة �سم�سرة � -شركة ادارة حمافظ  -او بنك «�صندوق
ا�ستثمار»)
 ان معامالت البور�صة تقبل الربح او اخل�سارة مهما كانو�سيطك املايل حمرتف وم�ؤهل ال�ستثمار اموالك.

