نصائح مالية (مادة إعالنية)

برعاية

في ظل الركود االقت�صادي العالمي ،يعد النقد �أكثر الأ�صول �أما ًنا لكم ولأفراد �أ�سرتكم .فبد ًال من �أن تقل القوة ال�شرائية لأموالكم النقدية
نتيجة الت�ضخم ،ا�ستثمروا �أموالكم لتحقيق عائد مقبول.

كيف :خذوا بعين االعتبار اال�ستثمار في �صناديق اال�ستثمار� .صناديق
اال�ستثمار هي خيارات متاحة للجميع.
متى :عندما يكون �أداء جميع اال�ستثمارات الأخرى �ضعي ًفا ،قد تكون �صناديق
اال�ستثمار التوجه الأمثل لال�ستثمار.
لماذا :قد تتيح �صناديق اال�ستثمار التعر�ض لأ�سواق و�أنواع وفئات �أ�صول
مالية مختلفة ،ويمكن هيكلتها لتلبي توقعاتكم اال�ستثمارية المحددة
ويمكن �أن تتيح لكم فر�صة اال�ستفادة من خبرات مدراء وم�ست�شاري
ال�صناديق اال�ستثمارية المتخ�ص�صين.
باخت�صار :يمكنكم اختيار ال�صناديق اال�ستثمارية لتالئم درجة المخاطرة
المقبولة لديكم .ويرتبط تحديد درجة المخاطره المقبولة لديك بالهدف
من ا�ستثماركم ،والمدة الزمنية المرتبطة با�ستثماركم وقدرتكم على
التعامل مع الخ�سائر المالية.

هل تخ�شون المخاطرة؟
�إذا كانت الغاية من الإ�ستثمار هي توفير الر�سوم الجامعية لأبنائكم
خالل خم�س �سنوات ،فهذا يجعلكم م�ستثمرين متجنبين للمخاطرة لأن
المدة الزمنية المحدودة قد ال ت�سمح لكم با�سترداد قيمة ا�ستثماركم في
حال تراجع �أداء ال�سوق.
تحقيق عائد �أعلى على �إ�ستثماراتكم مقرون بدرجة مخاطرة �أعلى.
عاما ،قد يجعلكم ذلك �أكثر مي ًال
�إذا كنتم تدخرون لتقاعدكم بعد ً 30
للمخاطرة بما �أن لديكم مت�سع من الوقت لال�ستفادة من تقلبات ال�سوق
الم�ستقبلية �إذا تراجع �أداء ا�ستثماركم.

�أنواع ال�صناديق اال�ستثمارية :م�ضمونة �أو غير م�ضمونة
ال�صناديق الم�ضمونة :تقدّم ال�صناديق اال�ستثمارية �ضمانات على
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قيمة ا�ستثماركم �أو عائد �أدنى م�شروط بفترة زمنية محددة .فعلى �سبيل
المثال ،العائد الم�ضمون الذي يعادل � %3سنو ًيا يعني �أن ا�ستثماركم
بقيمة  1,000دينار �أردني �سيحقق عائدً ا قيمته  30دينا ًرا� .إذا تراجعت
الأ�سواق� ،ست�ستمرون بتلقي عائد قيمته  30دينا ًرا وتقللون من خطر خ�سارة
ا�ستثماراتكم .من ناحية �أخرى� ،إذا كانت الأ�سواق جيدة ،وعلى �سبيل المثال
تحقق عائد بن�سبة � ،%10ست�ستمرون بتحقيق عائدً ا بن�سبة  %3ولن ت�ستفيدوا
من تقلبات ال�سوق.
ال�صناديق اال�ستثمارية غير الم�ضمونة :تت�ضمن عادة انتهاز الفر�ص
اال�ستثمارية في ال�سوق ،الذي ينطوي على مخاطر �أعلى بما �أنكم معر�ضون
لخ�سارة �أي عائد محتمل بالإ�ضافة �إلى قيمة ا�ستثماركم .لكن الجانب الم�شرق
من اال�ستثمارات غير الم�ضمونة هو كون عائداتكم غير محددة م�سب ًقا و�إذا
كانت الأ�سواق جيدة ،ف�أنتم على الأرجح في و�ضع جيد � ً
أي�ضا.

ال�صناديق المدارة الن�شطة �أو ال�صناديق المدارة ال�ساكنة
�إدارة �صندوق اال�ستثمار ال�ساكنة هي نهج �إدارة ترتبط بالمخاطر المنخف�ضة.
قد تدركون �أن التف ّوق على الأ�سواق من الأمور ال�صعبة ومن الأف�ضل محاكاة
توجه ال�سوق العام من خالل تحديد �أهدافكم اال�ستثمارية لن�سخ �أداء ال�سوق.
ّ
في حين �أن هذا يعد �أقل مخاطرة� ،إال �أنه يحد من قدراتكم على تحقيق �أرباح
ا�ستثنائية ت�ستحق المفاخرة في الأو�ساط االجتماعية!
هدف �إدارة ال�صناديق اال�ستثمارية الن�شطة هي تحقيق عائد �أعلى من �أداء
ال�سوق ب�شكل عام وهو نهج �إداري محفوف بالمخاطر.
في حال حقق ال�صندوق اال�ستثماري هدفة �ستحققون عوائدً ا مجزية وتكون
ر�سوم �إدارة هذه ال�صناديق �أعلى من غيرها لما يبذله مدراء ال�صندوق من
مجهود ومتابعة ودرا�سة.
للمزيد من الن�صائح ،زوروا الموقع www.investbank.jo

* المعلومات الواردة في هذه المقالة تمثل ن�صيحة عامة وال ينبغي �أن يف�سرها القراء
كتو�صيات مالية م�ضمونة عند اتخاذ �أية �إجراءات.

