الفصل الخامس
اساليب مواجهة مخاطر االستثمار

تعرض المستثمرون الحالٌون والمرتقبون فً االوراق المالٌة الى مجموعة من المخاطر
نتٌجة تقلب العائد المتوقع من االستثمار ولتفادي تلك المخاطر توجد مجموعة من الوسائل
ٌمكن من خاللها تخفٌض حجم المخاطر او الحد منها ومن تلك الوسائل ما ٌأتً :
اوالً  :التنوٌع
ٌعد التنوٌع جوهر تكوٌن المحافظ االستثمارٌة أي تمكٌن المستثمر من اختٌار تولٌفة او
تشكٌلة من االوراق المالٌة بهدف تخفٌض المخاطرة وٌوجد العدٌد من االسس التً ٌخضع
لها التنوٌع اهمها  :تنوٌع جهة االصدار  ،تنوٌع توارٌخ االستحقاق .

 -1تنوٌع جهة االصدار
ٌقصد بتنوٌع جهة االصدار بذلك عدم تركٌز االستثمارات فً ورقة مالٌة تصدرها شركة
واحدة وانما توزٌع االستثمارات على عدة اوراق مالٌة تصدرها شركات مختلفة وٌوجد فً
هذا الصدد اسلوبان شائعان للتنوٌع وهما التنوٌع الساذج وتنوٌع ماركوتٌز .

أ -التنوٌع الساذج
ٌستند اسلوب التنوٌع الساذج او البسٌط على فكرة اساسٌة مفادها ان زٌادة تنوٌع
االستثمارات التً تتضمنها المحفظة تؤدي الى انخفاض المخاطر بالنسبة الى العائد المتوقع
فً المحفظة االستثمارٌة وقد ٌتخذ التنوٌع الساذج صورة تتمثل فً وضع حد اقصى للمبالغ
المستثمرة فً اصدار واحد كأن ٌقرر المستثمر اال ٌزٌد حجم االموال المستثمرة فً أي
اصدار عن  %5من مجمل االستثمار فً المحفظة وذلك كوسٌلة لعدم تركٌز الموارد فً
اسهم عدد من الشركات  .وتشٌر الدراسات الخاصة بهذا النوع من التنوٌع الى ان احتواء
المحفظة االستثمارٌة على حوالً  15ورقة مالٌة كحد اقصى ٌؤدي غالبا الى تفادي الجزء
االكبر من المخاطر الخاصة او المخاطر غٌر النظامٌة اذ ال ٌمكن تفادي المخاطر النظامٌة
عن طرٌق التنوٌع مهما كان عدد االوراق المالٌة فٌها .

ونجد ان االٌجابٌات المترتبة عن اضافة االوراق المالٌة الى المحفظة ٌقابلها اٌضا ً عدد من
السلبٌات المترتبة عن المبالغة فً عدد االوراق المالٌة التً تحتوي علٌها المحفظة واهم
هذه السلبٌات ما ٌلً :
 صعوبة ادارة المحفظة ارتفاع تكالٌف المعامالت -اتخاذ قرارات استثمارٌة غٌر سلٌمة

ب -تنوٌع ماركوتز
على عكس اسلوب التنوٌع الساذج الذي ٌقضً باالختبار العشوائً لالستثمارات المكونة
للمحفظة نجد ان اسلوب ماركوتز ٌقضً بضرورة االختٌار الدقٌق لتلك االستثمارات وذلك
بمراعاة درجة االرتباط (معامل االرتباط بٌن العوائد المتولدة عنها ) فعندما تكون هناك عالقة
طردٌة بٌن عوائد االستثمارات التً تتكون منها المحفظة فان المخاطر التً تتعرض لها
تكون اكبر مما لو كانت تلك العوائد مستقلة (ال ٌوجد بٌنها عالقة ) او توجد بٌنها عالقة
عكسٌة ولما كان معامل االرتباط ٌتراوح بٌن ()1+و ( )1-فقد استنتج ماركوتز انه كلما
انخفض معامل االرتباط بٌن عوائد االستثمارات الفردٌة انخفضت المخاطر التً ٌتعرض لها
عائد المحفظة .

 -2تنوٌع توارٌخ االستحقاق
تفرض التقلبات فً سعر الفائدة على المستثمر توزٌع استثماراته بٌن االوراق المالٌة قصٌرة
االجل واالوراق المالٌة طوٌلة االجل بشكل ٌؤدي الى االستفادة من مزاٌا كل منهما متقلٌل
مخاطر االستثمار فً كل منهما وتنقسم السٌاسات المتبعة لتحقٌق ذلك الى ثالثة انواع منها :
 االسلوب الهجومً تدرج توارٌخ االستحقاق -التركٌز على االستثمارات قصٌرة وطوٌلة االجل

