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مقـدمــة
عزيزي المستثمر
ميثل اال�ستثمار يف ال�سلع الأولية و�سيلة مبا�رشة للم�شاركة يف اقت�صاد الدولة ،فلل�سلع ارتباط
�شديد بالن�شاط االقت�صادي فمث ًال كلنا يعلم �أنه عندما يكون االقت�صاد يف فرتة من االنتعا�ش
والنمو يزداد الطلب على ال�سلع وذلك ل�رضورتها يف تلبية متطلبات الإنتاج املتزايد يف هذه
الفرتات .وقد حاز اال�ستثمار يف ال�سلع على اهتمام الكثريين باعتباره نوع ا�ستثمار يوفر
م�صدراً جديداً للعوائد غري تلك التي تقدمها اال�ستثمارات التقليدية مثل الأ�سهم وال�سندات
والودائع ،فال�سلع تعترب من اال�ستثمارات التي توفر عوائد حقيقية وذلك لأن ال�سلع �أ�شياء
ملمو�سة لديها قيمة جوهرية مثلها كمثل الأرا�ضي العقارية واملمتلكات� ،أما الأ�سهم وال�سندات
فهي تعترب �أ�صو ًال مالية متثل ملكية غري مبا�رشة يف هذه املمتلكات .وقد �أثبت الواقع العملي
�أهمية اال�ستثمار يف ال�سلع لتنويع ا�ستثماراتك وتقليل م�ستوى املخاطر التي تتعر�ض لها
حمفظتك اال�ستثمارية وذلك بتعوي�ض بع�ض اخل�سائر التي قد حتدث يف اال�ستثمارات الأخرى.
ورغم ذلك ال يزال اال�ستثمار يف ال�سلع واحد ًا من املوا�ضيع الأكرث �إثارة للجدل يف جمال
اال�ستثمارات وذلك لأن الكثريين يرون �أنه ي�شتمل على خماطر عالية .ولذلك يرى البع�ض
�أن يقت�صر ا�ستخدامها على امل�ستثمرين املتمر�سني �أو الذين ح�صلوا على معرفة جيدة
بخ�صائ�صها ومميزاتها وخماطرها �أو جلئوا ال�ست�شارة املخت�صني قبل اال�ستثمار فيها.

و�ضمن �سعي هيئة الأوراق املالية وال�سلع لن�رش الوعي واملعرفة لدى اجلمهور عن خمتلف
�أنواع اال�ستثمار و�أدواته  ،تقدم الهيئة هذا الكتيب من �ضمن �سل�سلة من الكتيبات التثقيفية،
بغر�ض التعريف بال�سلع وخ�صائ�صها ومميزاتها وكيفية اال�ستثمار فيها.

هيئة الأوراق املالية وال�سلع
دولة الإمارات العربية املتحدة
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ما هي ال�سلع؟

ال�سلع هي املنتجات الزراعية واملعادن
و املواد الطبيعية و العمالت و �أي
ب�ضائع �أخرى يتم التعامل بها يف
عقود .و تنق�سم ال�سلع �إىل عدة �أنواع:
 nاملنتجات الزراعية مثل القطن
والقمح واحلبوب والقهوة وال�شاي
والكاكاو بالإ�ضافة �إىل الرثوة
احليوانية .
 nمنتجات الطاقة مبا يف ذلك النفط اخلام والغاز الطبيعي.
 nاملعادن وت�شمل املعادن الأ�سا�سية (مثل احلديد والنحا�س والر�صا�ص والأملونيوم) واملعادن
الثمينة (مثل الذهب والف�ضة والبالتني)،
 nال�سلع املالية مثل العمالت.

مزايا اال�ستثمار يف ال�سلع

لال�ستثمار يف ال�سلع عدة مميزات وفوائد ،منها:
 -1توفر ال�سلع م�صدراً جديداً للعوائد يختلف عن ذلك التي توفره الأ�سهم وال�سندات وذلك
لأن ال�سلع تت�أثر بالعوامل االقت�صادية بطريقة خمتلفة عما تت�أثر به الأ�سهم وال�سندات.
وتعترب هذه ميزة مهمة خا�صة �إذا كانت العوائد على الأ�سهم وال�سندات منخف�ضة مثل ما
نراه الآن .وقد ثبت �أن �أ�سعار ال�سلع تتحرك عادة يف اجتاه معاك�س
الجتاهات �أ�سعار الأ�سهم وال�سندات ولذا ف�إن اال�ستثمار يف ال�سلع
جنب ًا �إىل جنب مع اال�ستثمارات الأخرى اخلا�صة بك ،ميكن
�أن يعو�ض بع�ض اخل�سائر التي قد حتدث ال�ستثماراتك
الأخرى وذلك ي�ساعد يف التقليل من �إجمايل املخاطر
اال�ستثمارية يف حمفظتك اال�ستثمارية وي�ساعد �أي�ض ًا
يف احلد من التقلبات يف حجم العوائد التي حت�صل
عليها من �إجمايل ا�ستثماراتك من فرتة �إىل �أخرى.
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 -2ي��وف��ر اال�ستثمار يف ال�سلع
حماية �ضد ارتفاع الأ�سعار (�أو
ما ي�سمى بالت�ضخم) الغري متوقع
والذي يت�سبب يف انخفا�ض قيمة
العملة والنقود ،وذلك لأن �أ�سعار
ال�سلع عادة ما ترتفع مع ارتفاع
م�ستوى الأ�سعار وتنخف�ض مع
انخفا�ضها .ويت�سبب ارت��ف��اع
الأ�سعار يف انخفا�ض قيمة العملة
والنقود لأن ارتفاع الأ�سعار يعنى
�أن كل درهم متتلكه الآن ميكنك من
�رشاء �أ�شياء �أقل مما كنت ت�ستطيع �رشاءه يف املا�ضي .وهكذا ف�إنك �إذا قمت با�ستثمار مبلغ من املال يف
ال�سلع وخا�صة ذات االرتباط القوي منها بالن�شاط االقت�صادي مثل منتجات الطاقة واملعادن ف�أن قيمة
هذا اال�ستثمار ترتفع عند حدوث ارتفاع غري متوقع يف الأ�سعار يف حني �أن املدخراتك النقدية والعمالت
تنخف�ض قيمتها.
 -3بع�ض ال�سلع ذات اخل�صائ�ص الفريدة مثل الذهب
يعترب م�لاذاً �آمنا يف �أوق��ات الأزم��ات االقت�صادية �أي
�أنه و�سيلة هامة حلماية ر�أ�س مالك ومدخراتك يف تلك
الفرتات التي تنخف�ض قيمة النقود والعمالت.

 -4ي�ستخدم منتجو وجتار ال�سلع ما ي�سمى بعقود ال�سلع امل�ستقبلية ( )Futures Contractsوهي
اتفاقات ت�ضمن لهم �أ�سعار البيع �أو ال�رشاء يف وقت م�ستقبلي لت�ساعدهم على حماية �أعمالهم التجارية
�ضد التقلبات الغري متوقعة يف �أ�سعار ال�سلعة التي يقومون ببيعها �أو �رشائها .و تعرف عملية احلماية هذه
بـ “التحوط”.
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الطرق املختلفة لال�ستثمار يف ال�سلع
هناك عدة طرق لال�ستثمار يف ال�سلع بع�ضها يعد ا�ستثماراً مبا�رشاً يف ال�سلعة وبع�ضها الآخر غري مبا�رش.
نو�ضح فيما يلي الأنواع الأكرث ا�ستخداماً:

طرق اال�ستثمار املبا�شرة يف ال�سلع:
 -1شـراء السلعة الفعلية
وتخزينها :فعلى �سبيل
امل����ث����ال مب��ك��ن��ك ���ش�راء
ال�سبائك وامل�سكوكات
ال��ذه��ب��ي��ة وتخزينها يف
مكان �آم��ن يف منزلك �أو
يف خزنة يف �أحد البنوك.
وتعترب هذه �أف�ضل الطرق
املبا�رشة التي متكنك من
اال�ستفادة الكاملة من
تغري �سعر ال�سلعة  .ولكن
من م�ساوئ هذه الطريقة
ه��ي �أن ت��ك��ال��ي��ف النقل
والتخزين وال��ت��أم�ين قد
تكون مرتفعة .ويف بع�ض
الأحيان يكون غري عملي
لا للم�ستثمر تخزين
�أ���ص� َ
ال�سلعة ب�سبب حجمها
كالنفط مث ًال �أو لأنها قابلة
للتلف كاحلبوب مثالً.
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 -2عقود السلع المستقبلية  :وه��ي اتفاقيات ��شراء �أو بيع
يف امل�ستقبل لعدد حم��دد من �سلعة معينة ب�سعر حم��دد و
تاريخ حمدد .وتعد هذه العقود نوع ًا من �أنواع
ما ي�سمى بعقود امل�شتقات لأن قيمتها م�شتقة
من �أو مبنية على قيمة ال�سلعة املتفق عليها  .ويتم
تداول هذه العقود يف بور�صات ال�سلع وهي �أ�سواق
منظمة وم�رشف عليها من قبل الهيئات املخت�صة يف
الدولة فمث ًال ت�رشف هيئة الأوراق املالية وال�سلع على
بور�صة دبي للذهب و ال�سلع .وتكون هذه االتفاقيات ذات
موا�صفات موحدة تقوم البور�صة بتحديدها مثل نوعية
وكمية ال�سلعة التي يغطيها كل عقد وتاريخ انتهاء العقد
وكيفية ت�سليم ال�سلعة�...إلخ و يكون لكل عقد تاريخ انتهاء
حمدد بال�شهر الذي يكون فيه تاريخ ت�سليم ال�سلعة.

وتعتبر العقود المستقبلية أكثر الأدوات استخداماَ للاستثمار في السلع .وهي تستخدم لأحد غرضين:
�أ -لتمكني الأف��راد وال�رشكات الذين ينتجون �أو
ميلكون �أو يتاجرون يف ال�سلع من �ضمان �سعر
ال�سلعة يف امل�ستقبل حلماية �أنف�سهم من التقلبات
الغري متوقعة يف �أ�سعار ال�سلعة التي يبيعونها �أو
ي�شرتونها.
ب -اال�ستثمار �أو امل�ضاربة حيث يقوم بع�ض الأفراد
وال�رشكات الذين يريدون اال�ستثمار يف ال�سلع دون
احلاجة المتالك ال�سلعة الفعلية فيقومون ب�رشاء �أو
بيع العقود امل�ستقبلية مت�أملني احل�صول على �أرباح
�صحت توقعاتهم ب�ش�أن ارتفاع و انخفا�ض
ما �إذا ّ
�أ�سعار هذه ال�سلع.
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طرق اال�ستثمار الغري املبا�شرة يف ال�سلع:

� -1رشاء �أ�سهم ال�رشكات التي تعمل يف جمال �إنتاج ال�سلع :فعلى �سبيل املثال �إذا كنت ترغب يف اال�ستثمار
يف منتجات الطاقة ميكنك فعل ذلك عن طريق �رشاء �أ�سهم يف ال�رشكات التي تعمل يف جمال التنقيب
و�إنتاج النفط والغاز ،و �إذا كنت ترغب يف اال�ستثمار يف الذهب ميكنك �رشاء �أ�سهم �رشكات ا�ستك�شاف
وت�شغيل مناجم الذهب .وتعترب هذه من �أ�سهل الو�سائل لال�ستثمار يف ال�سلع حيث �أن امل�ستثمر العادي
معتاد على طريقة تداول الأ�سهم .ولكن ال تعترب هذه الطريقة املثلى لال�ستثمار يف ال�سلع حيث �أن العالقة
بني �سعر ال�سلعة الأ�سا�سية و�سعر �سهم ال�رشكة املنتجة عادة ما تكون �ضعيفة لأن معظم هذه ال�رشكات
تكون لها ن�شاطات متنوعة وغري مقت�رصة فقط على �إنتاج تلك ال�سلعة كما �أن �سعر �سهم ال�رشكة يت�أثر
بالعوامل الأخرى العديدة التي يت�أثر بها �سوق الأ�سهم مما يقلل من فوائد هذا النوع من اال�ستثمار كو�سيلة
لتنويع حمفظتك اال�ستثمارية.
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� -2رشاء �أ�سهم �صناديق ال�سلع املتداولة
يف البور�صة وه��ي �صناديق ا�ستثمار
ت�ستثمر يف �سلعة واحدة �أو جمموعة من
ال�سلع ثم تطرح �أ�سهم ًا للتداول فيقوم
امل�ستثمر ب�رشاء �أ�سهم ال�صندوق ويقوم
بتداولها يف البور�صة مثل �أ�سهم ال�رشكات.
وميثل كل �سهم ي�شرتيه امل�ستثمر ملكية
لكمية حم��ددة من ال�سلعة �أو ال�سلع التي
ي�ستثمر فيها ال�صندوق ويكون �سعر �سهم
ال�صندوق تابع ب�شكل مبا�رش لأ�سعار
ال�سلع املكون منها ال�صندوق .و ميزة هذه
الو�سيلة �أن امل�ستثمر العادي معتاد على
طريقة تداول الأ�سهم.

عقود ال�سلع امل�ستقبلية

مبا �أن عقود ال�سلع امل�ستقبلية تعترب �أكرث الأدوات امل�ستخدمة لال�ستثمار يف ال�سلع ،ر�أينا �أن نوليها
اهتمام ًا خا�ص ًا هنا .وفيما يلي �رشح َا مف�ص ًال عن كيفية اال�ستثمار يف عقود ال�سلع امل�ستقبلية.
 -1ليتمكن امل�ستثمر من ال��ت��داول يف عقود
ال�سلع امل�ستقبلية على بور�صة ال�سلع يجب
عليه فتح ح�ساب ت��داول (مثل ح�ساب تداول
الأ�سهم) مع �أحد الو�سطاء الذين لديهم ع�ضوية
يف بور�صة ال�سلع واملرخ�ص لهم من قبل هيئة
الأوراق املالية وال�سلع .و توجد قائمة ب�أ�سماء
ه�ؤالء الو�سطاء على املوقع االلكرتوين للهيئة
و املوقع االل��ك�تروين لبور�صة ال�سلع .ويقوم
امل�ستثمر بتوقيع ما ي�سمى ب”اتفاقية العمالء”
وهو عقد قانوين بني امل�ستثمر والو�سيط يحدد
م�س�ؤوليات الو�سيط وواجباته وم�س�ؤوليات
امل�ستثمر وحقوقه.
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 -2للقيام بعملية بيع �أو �رشاء لعقود ال�سلع امل�ستقبلية يقوم امل�ستثمر باالت�صال بو�سيطه و�إبالغه ب�أمر
البيع �أو ال�رشاء الذي يود القيام به من حيث نوع وعدد العقود التي يرغب يف �رشائها �أو بيعها وال�سعر
الذي يرغب يف احل�صول عليه ،بنف�س الطريقة التي يتبعها عند بيع �أو �رشاء الأ�سهم .و يعني تقدمي �أمر
بيع عقد �سلع م�ستقبلي �أنك تدخل يف اتفاق لبيع ال�سلعة التي ين�ص عليها ذلك العقد بال�سعر املحدد ويف
تاريخ الت�سليم املحدد� ،أما تقدمي �أمر �رشاء عقد فيعني �أنك �سوف تقوم ب�رشاء ال�سلعة بال�سعر املحدد يف
تاريخ الت�سليم املحدد.
 -3يقوم الو�سيط على الفور ب�إبالغ البور�صة بهذا الأمر بالنيابة عن امل�ستثمر وذلك ب�إدخال �أمر البيع
�أو ال�رشاء يف النظام املركزي للبور�صة والذي يحتفظ بجميع �أوامر البيع وال�رشاء التي تقدم �إليها .وتقوم
البور�صة على الفور مبحاولة تنفيذ الأمر.
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� -4إذا مت تنفيذ الأمر تقوم البور�صة
ب�إر�سال ت�أكيد بذلك للو�سيط ويقوم
الو�سيط ب���دوره ب ��إب�لاغ امل�ستثمر.
وبتنفيذ الأم��ر ي�صبح امل�ستثمر لديه
“مركز مفتوح” �أي �أن��ه الآن �أ�صبح
فعلي ًا طرف ًا يف عقد ل�رشاء �أو بيع ال�سلعة.
ول��ك��ل عقد ي��ك��ون ه��ن��اك ط��رف��ان ،هما
البائع وامل�شرتي .وي�سمى امل�شرتي يف
العقد “مركز �رشاء” ()long position
وي�سمى البائع “مركز بيع” .
( )short positionومبجرد �أن
�أ�صبحت طرف ًا يف عقد كم�شرتي
�أو كبائع يكون واج��ب � ًا عليك
عند ح��ل��ول ت��اري��خ انتهاء
العقد الوفاء بااللتزامات
املن�صو�ص عليها لذلك
العقد من قبل البور�صة
فمث ًال ي�صبح واجب ًا على
البائع ت�سليم ال�سلعة ويجب �أن
ت��ك��ون ال�سلعة باملوا�صفات
املن�صو�ص عليها يف العقد،
�أما امل�شرتي في�صبح واجب ًا
عليه االل���ت���زام با�ستالم
ال�سلعة ودف���ع قيمتها
بالكامل ح�سب ال�سعر
ال����ذي مت تنفيذ
الأمر عليه.
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 -5وخالف ًا لطريقة ت��داول الأ�سهم
فال يطلب من امل�ستثمر دفع القيمة
الكاملة للعملية عند تنفيذ �أمر ال�رشاء
بل يطلب منه الو�سيط فقط دفع مبلغ
�صغري من املال ي�سمى ب “ال�ضمان
املبدئي” ()initial margin
وال����ذي ي��ك��ون ن�سبة ���ص��غ�يرة من
�إج��م��ايل قيمة العملية ويكون ذلك
ال�ضمان مبثابة تعبري عن ح�سن نية
امل�ستثمر من حيث الوفاء بالتزاماته
جتاه العقد ولتغطية جزء من اخل�سائر
املحتملة .وتعتمد قيمة ال�ضمان على
نوع ال�سلعة ،فمث ًال �إذا �أراد امل�ستثمر
الدخول يف مركز ل�رشاء � 32أون�صة
من الذهب قيمتها  38000دوالر
مث ًال فعليه فقط �إيداع مبلغ  1200دوالر ك�ضمان مبدئي لدى الو�سيط .ويجب على العميل �إيداع هذا املبلغ
يف ح�سابه لدى الو�سيط م�سبق ًا �أو مبا�رش ًة عند �إعطاء �أمر ال�رشاء �أو البيع.
 -6وجدير بالذكر �أن ال�سوق يحتفظ ب�رسية
�أ�سماء امل�ستثمرين فتكون جمهولة بالن�سبة
للم�شاركني الآخرين يف ال�سوق.
وم��ن �أه���م اخل�صائ�ص لبور�صة ال�سلع هو
وجود �رشكة مقا�صة تابعة للبور�صة و ت�سمى
( )clearing houseتقوم بلعب دور الطرف
املقابل يف كل عقد فمث ًال ت�صبح �رشكة مقا�صة
م�سئولة عن تنفيذ التزامات البائع جتاهك
�إذا كنت م�شرتي �أو تنفيذ التزامات امل�شرتي
جتاهك �إذا كنت بائعاً .وبذلك ت�ضمن البور�صة
حقوق امل�شاركني يف ال�سوق ما �إذا حدث �إخالل
بالتزامات العقد من قبل �أي من امل�شاركني يف
هذه العقود.
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 -7كما ه��و احل���ال يف
�سوق الأ�سهم ف�إن �أ�سعار
عقود ال�سلع امل�ستقبلية
تتغري خ�لال ال��ي��وم مع
حركة التداول امل�ستمرة
فيها .وتقوم البور�صة
يف نهاية كل يوم تداول
بعملية ت�سوية يومية
ت�سمى بـ“Marking
 ”to Marketتقوم
ال��ب��ور���ص��ة م��ن خاللها
ب��ق��ي��ا���س الأرب�������اح �أو
اخل�سائر لكل م�ستثمر
ف�إذا كنت �صاحب مركز
��شراء ف�إنك حتقق ربح ًا
�إذا ارت��ف��ع �سعر العقد
الذي ا�شرتيته عن �سعره
يف ال��ي��وم ال�سابق �أم��ا
�إذا كنت �صاحب مركز
بيع ف�إنك حتقق ربح ًا �إذا انخف�ض �سعر العقد الذي بعته عن �سعره
وبناء عليه ف ��إذا كنت قد حققت
يف اليوم ال�سابق ،و العك�س �صحيح.
ً
�أرباح ًا تقوم البور�صة بتحويل مبلغ ي�ساوي قيمة هذه الأرباح �إىل ح�سابك
لدى و�سيطك �أما �إذا كنت قد حققت خ�سارة فتقوم البور�صة بخ�صم ذلك املبلغ من
ح�سابك .و يف حاالت اخل�سارة ،قد ت�ؤدي هذه العملية �إىل انخفا�ض املبلغ املوجود يف ح�ساب امل�ستثمر
�إىل احلد الأدن��ى الذي ت�شرتط البور�صة �أن يكون موجوداً يف ح�ساب امل�ستثمر يف كل وقت (ي�سمى
هذا احلد الأدنى)“ .”Maintenance Marginو هنا يقوم الو�سيط باالت�صال بامل�ستثمر فوراً
ومطالبته ب�إيداع مبلغ �إ�ضايف من املال يف ح�سابه لتعوي�ض النق�ص الذي حدث يف مبلغ ال�ضمان
الذي كان قد �أودعه يف ح�سابه يف البداية .ف�إذا تخلف امل�ستثمر عن دفع هذا املبلغ الإ�ضايف �سي�ضطر
الو�سيط لإغالق املركز املفتوح للم�ستثمر و�أخذ ال�ضمانات التي قام امل�ستثمر ب�إيداعها لدى الو�سيط.
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� -8إغالق املراكز املفتوحة :للم�ستثمر الراغب يف احل�صول على ال�سلعة الفعلية فيمكنه ذلك عند انتهاء
مدة العقد حيث يقوم البائع بت�سليم ال�سلعة ويقوم امل�شرتي با�ستالمها ودفع قيمتها بالكامل ح�سب ال�سعر
الذي مت االتفاق عليه عند الدخول يف العقد� .أما �إذا كان امل�ستثمر غري راغب يف احل�صول على ال�سلعة
الفعلية فيمكنه �إما)1( :القيام بالت�سوية النقدية وذلك عن طريق قيا�س الأرباح �أو اخل�سائر التي حققها
بناء على تغري �أ�سعار العقود امل�ستقبلية التي ا�ستثمر فيها ويقوم الطرف الذي حقق
البائع وامل�شرتي ً
خ�سارة بدفع تلك القيمة نقداً �إىل الطرف الذي حقق ربحاً� ،أو ( )2الدخول يف مركز معاك�س ملركزه
الأ�صلي فمث ًال �إذا كنت قد دخلت يف مركز �رشاء � 32أون�صة من الذهب وكان متبقي ًا على انتهاء مدة
العقد � 4أ�شهر ،تقوم بالدخول يف عقد بيع � 32أون�صة ذهب يكون تاريخ انتهائه بعد � 4أ�شهر ،وتكون هذه
العملية مبثابة �إلغاء ملركزك الأ�صلي املفتوح .وجدير بالذكر �أنه يتعني على امل�ستثمر الغري مهتم بت�سليم
�أو ا�ستالم ال�سلعة الفعلية �إغالق مركزه املفتوح قبل تاريخ انتهاء العقد لكي يعفي نف�سه من م�س�ؤولية
االلتزام بواجب الت�سليم �أو اال�ستالم ،ف�إن مل يفعل ذلك ف�إنه يعترب متخلف ًا عن الوفاء بالتزاماته وذلك له
عقوبات مادية لدى البور�صة.

12

عوائد وخماطر اال�ستثمار يف ال�سلع
ك�أي ا�ستثمار �آخر ،لتقييم جاذبية اال�ستثمار يف ال�سلع ومدى مالئمته لك ف�إنه يجب عليك النظر يف كل
من العوائد التي ميكن احل�صول عليها واملخاطر التي تعر�ض نف�سك لها قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار فيها.
و نعر�ض هنا ب�شكل عام العوائد واملخاطر املختلفة املرتبطة باال�ستثمار يف ال�سلع.

 nعوائد اال�ستثمار يف ال�سلع:

م�صدر العوائد الرئي�سي لال�ستثمار يف ال�سلع هو ارتفاع �سعر ال�سلعة عن ال�سعر الذي ا�شرتيته عليه �أو ال�سعر
الذي اتفقت على �رشاء ال�سلعة عليه يف امل�ستقبل من خالل عقد م�ستقبلي .ويرتفع �سعر ال�سلعة نتيجة
للتغريات يف العر�ض والطلب على ال�سلعة وعوامل اقت�صادية وغري اقت�صادية �أخرى .وعاد ًة ما ترتفع
�أ�سعار ال�سلع يف فرتات الأزمات املالية واالقت�صادية كما يتوقع الكثري من املخت�صني يف هذا املجال �أن
ي�ساعد تزايد الطلب على �سلع عديدة ذات كميات �إنتاج حمدودة �سي�ساعد على ا�ستمرار االرتفاع يف �أ�سعار
هذه ال�سلع على املدى البعيد.
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و هناك أنواع عوائد أخرى يمكنك الحصول عليها بالاستثمار في عقود السلع المستقبلية منها:
( )1الفوائد التي يح�صل عليها امل�ستثمر على الأموال التي يقوم بو�ضعها جانب ًا ال�ستخدامها يف الوفاء
بالتزاماته املادية عند حلول تاريخ انتهاء العقود امل�ستقبلية التي ا�ستثمر فيها.
( )2عندما تكون �أ�سعار ال�سلع يف انخفا�ض �أو متوقع لها االنخفا�ض ميكن للم�ستثمر �أن يح�صل على عوائد
عن طريق �رشاء عقود جديدة ذات تواريخ انتهاء �أبعد عند حلول تاريخ انتهاء عقده الأ�صلي حيث تكون
�أ�سعارهذه العقود اجلديدة �أقل من �سعرعقده الأ�صلي (ت�سمى هذه العملية “.)”Rollover

 nخماطر اال�ستثمار يف ال�سلع:

� -1أ�سعار ال�سلع تكون يف معظم
الأحيان عالية التقلب ب�سبب عدة
عوامل منها :ع��دم التطابق بني
العر�ض والطلب عليها على املدى
الق�صري ،ت�أثري عوامل من ال�صعب
التنب�ؤ بها مثل ���س��وء الأح���وال
اجلوية ،الظروف ال�سيا�سية ،مزاج
امل�ستثمرين� ،إلخ على �أ�سعار ال�سلع،
ت ��أث�ير تغري م�ستويات الن�شاط
االقت�صادي على �أ�سعار ال�سلع.
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 -2اال�ستثمار يف بع�ض الأدوات
مثل العقود امل�ستقبلية متكنك من
احل�����ص��ول على م��رك��ز ا�ستثماري
ك��ب�ير ع��ن ط��ري��ق ا���س��ت��ث��م��ار مبلغ
�صغري جداً ن�سبي ًا (ال�ضمان املبدئي
الذي مت تو�ضيحه م�سبقاً) فتكون
قيمة مركزك اال�ستثماري �أ�ضعاف
م�ضاعفة من مبلغ ر�أ�س املال الذي
و�ضعته ،و ي�سمى ه��ذا ب”الرفع
امليلايل” (financial leve r
 .)ageوذلك ميكّنك كم�ستثمر من
ت�ضخيم الأرباح التي حت�صل عليها
�إال �أنه �أي�ض ًا ي�ؤدي �إىل ت�ضخيم اخل�سائر �إذا ما حدثت ،وهكذا ف�إنه يعر�ضك خل�سائر �أكرب بكثري من ر�أ�س
املال الأ�صلي الذي قمت با�ستثماره فت�صبح م�سئو ًال عن دفع مبالغ �إ�ضافية �ضخمة قد ال تقدر عليها.

 nهل اال�ستثمار يف ال�سلع منا�سب لك؟

قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار يف ال�سلع يجب بطبيعة احلال احل�صول على امل�شورة وامل�ساعدة من امل�ست�شار
املايل اخلا�ص بك �أو املخت�صني يف جمال اال�ستثمار يف ال�سلع .كما يجب عليك �أن تنظر بعناية �إىل
االعتبارات التالية:
� -1أهدافك اال�ستثمارية من حيث احتياجاتك املالية كحجم �إنفاقك �أو رغبتك يف زيادة حجم مدخراتك،
والعوائد التي تود احل�صول عليها و م�ستوى الربح الذي ترغب يف احل�صول عليه .فعلى �سبيل املثال �إذا كنت
تبحث عن ا�ستثمار يولّد لك دخ ًال منتظم ًا فال�سلع لي�ست منا�سبة لك لأنها ال تقدم دفعات منتظمة مثل دفعات
الفوائد على ال�سندات �أو التوزيعات على بع�ض الأ�سهم ولكنها قد تعود عليك ب�أرباح ناجتة عن ارتفاع
�أ�سعارها �إذا قمت ببيعها بعد عدة �سنوات.
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لتحمل املخاطر اال�ستثمارية� :أي ما هو حجم اخل�سائر الذي با�ستطاعتك حتمله ،ويكون هذا
 -2ا�ستعدادك ّ
على �أ�سا�س قدرتك ورغبتك يف حتمل هذه املخاطرة .وعادة ما تعتمد قدرتك لتحمل خماطر اال�ستثمار
على عمرك وحجم مدخراتك وم�صادر وم�ستوى دخلك وحجم نفقاتك والتزاماتك املادية واملدة الزمنية
لال�ستثمار� .أما رغبتك يف حتمل املخاطر فهو �إح�سا�س �شخ�صي لك فبع�ض امل�ستثمرين يف�ضلون اتخاذ
م�ستويات عالية من املخاطرة لزيادة فر�صهم يف حتقيق عوائد �أعلى بينما يف�ضل البع�ض الآخر املتحفظ
�أن تكون ن�سبة املخاطرة حمدودة.

وفيما يلي بعض الأمثلة للأفراد الذين تكون قدرتهم على
اتخاذ مستويات عالية من المخاطر الاستثمارية محدودة
وبالتالي لا يُنصحون بالاستثمار في بعض أدوات السلع:
 nامل�ستثمرين ذوي م�ستويات دخل �أو �أحجام مدخرات متو�سطة �أو
حمدودة.
 nامل�ستثمرون الذين لديهم التزامات مادية كبرية حالية �أو
متوقعة ولي�س لديهم الوقت الكايف لتعوي�ض اخل�سائر �إذا ما
حدثت.
 nامل�ستثمرين كبار ال�سن والذين يعتمدون على مدخراتهم
للإنفاق منها بعد تقاعدهم.
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 -3اخلربة واملعرفة :امل�ستثمرين الذين ال يتمتعون باخلربة �أو املعرفة الكافية ب�أ�سواق ال�سلع والعقود
امل�ستقبلية� ،أو الذين ال ي�ستطيعون الو�صول �إىل م�ست�شاري اال�ستثمار من ذوي اخلربة واملعرفة اجليدة يف
هذه الأنواع من اال�ستثمارات ف�إنهم ال ُين�صحون بالدخول فيها.
 -4املدة الزمنية لال�ستثمار :بع�ض ا�ستثمارات ال�سلع ال تولد �أرباح ًا �إال على املدى الطويل ،ف�إذا كنت
تتوقع �أن حتتاج �إىل ا�سرتداد املبلغ الذي ا�ستثمرته بعد مدة ق�صرية ل�سداد �أق�ساط قر�ض �أو دفع �إيجار
منزلك مثالً ،قد ال يكون اال�ستثمار يف ال�سلع منا�سب لك.
 -5ال�سيولة  :ويعني هذا �سهولة اخلروج من ا�ستثمارك وا�سرتداد �أموالك يف وقت �رسيع وبخ�سائر قليلة.
بع�ض �أنواع اال�ستثمارات يف ال�سلع مثل الذهب و�صناديق ال�سلع املتداولة يف البور�صة تتمتع ب�سيولة
عالية� ،أما بع�ض العقود امل�ستقبلية والتي تكون قليلة التداول �أو متتد تواريخ انتهائها لفرتات بعيدة
فقد ال تتمتع مبيزة ال�سيولة .ف�إن كنت تتوقع �أن حتتاج �إىل ا�سرتداد املبلغ الذي ا�ستثمرته يف وقت �رسيع
حلاجة مادية طارئة ،فال تكون هذه الأدوات منا�سبة لك.
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ما هو املبلغ الذي ين�صح بتخ�صي�صه لال�ستثمار يف ال�سلع؟
بعد الت�أكد من �أن اال�ستثمار يف ال�سلع منا�سب لك ف�إن ال�س�ؤال التايل الذي يكرث طرحه هو ما هو املبلغ
الذي ين�صح بتخ�صي�صه لال�ستثمار يف ال�سلع �أو ما هي الن�سبة املثلى التي يجب �أن تخ�صي�صها من �إجمايل
حمفظتك اال�ستثمارية لال�ستثمار يف ال�سلع؟ والإجابة بب�ساطة :يعتمد ذلك على �أهدافك اال�ستثمارية ومدى
لتحمل املخاطر اال�ستثمارية وتكوين حمفظتك اال�ستثمارية .ولكن يجدر بالذكر �أن الكثري من
ا�ستعدادك
ّ
مديري املحافظ وم�ست�شاري اال�ستثمار عادة ما ين�صحون بتخ�صي�ص ما يرتاوح بني � ٪3إىل  ٪5من حجم
حمفظتك اال�ستثمارية لل�سلع كن�سبة متحفظة لال�ستفادة من ميزة التنويع التي يوفرها اال�ستثمار يف ال�سلع
دون التعر�ض الكبري ملخاطرها.

18

ن�صائح وحتذيرات عامة
 nحدد �أهدافك املالية واال�ستثمارية بو�ضوح مبا يف ذلك قدر املخاطر واخل�سائر التي ميكنك حتملها واملدة
الزمنية التي تنوي اال�ستثمار فيها قبل ال�رشوع يف �أي ا�ستثمار ينطوي على خماطرة مثل اال�ستثمار يف
ال�سلع.
نوع ا�ستثماراتك  -فال حتاول �أن تراهن على �سلعة معينة بل حاول مث ًال �أن ت�ستثمر يف عدة �سلع �أو يف
ِّ n
�صندوق �سلع متنوع ومنخف�ض التكلفة.
 nال ت�ستثمر يف �أي �أداة ا�ستثمارية ال تفهمها ب�شكل كامل فمث ًال معظم عقود م�شتقات ال�سلع �شديدة التعقيد
ولي�س من ال�سهل فهمها للم�ستثمر العادي �أو املبتدئ ،وميكن �أن يت�سبب هذا يف خ�سائر مالية �ضخمة ال
ميكن تعوي�ضها و لذا ال ين�صح بها امل�ستثمرين الذين لي�سوا من ذوي اخلربة �أو املعرفة الكافية يف هذه
الأنواع من اال�ستثمارات.
 nاح�صل على امل�شورة وامل�ساعدة من م�ست�شاري اال�ستثمار امل�ؤهلني من ذوي اخلربة والدراية الوا�سعة
يف هذا املجال وحتقق من م�ؤهالت و�سمعة امل�ست�شار الذي تختاره واالعتمادات احلا�صل عليها .وين�صح
بناء على قوة الو�سيط املالية وخربته و�سمعته يف ال�سوق.
امل�ستثمر �أي�ض ًا باختيار الو�سيط بعناية ً
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تفح�ص بعناية وت�أكد من فهمك اجليد لوثائق فتح احل�ساب لدى الو�سيط مبا فيها “اتفاقية العمالء”
َّ n
و”بيان الإف�صاح عن املخاطر” وحمتوياتهما التي ت�شمل بيان الر�سوم ،واحتماالت اخل�سارة ،وحقك يف
�سحب �أموالك � ...إلخ قبل التوقيع عليها.
 nافهم جيداً االلتزامات الواجب عليك تنفيذها عند الدخول يف مراكز العقود امل�ستقبلية ،مبا يف ذلك معني
الهام�ش/ال�ضمان لأن التجارة بالهام�ش ميكن �أن جتعلك معر�ض ًا خل�سائر �أكرب بكثري من املبلغ الذي
ا�ستثمرته.
 nاحذر من الوعود ب�أرباح م�ضمونة �أو االدعاءات ب�إمكانية احل�صول على �أرباح �ضخمة ح�صل عليها
م�ستثمر �أو م�ست�شار ا�ستثماري معني يف ال�سابق و كذلك من الوعود بعوائد مبنية على التنب�ؤ بحركة ال�سوق
الدورية �أو املو�سمية �أو الأحداث املتوقع حدوثها.
 nاحذر �أن تقع فري�سة االحتيال عرب الإنرتنت من خالل الإعالنات ومواقع الإنرتنت اجلذابة التي تدعوك
ال�ستثمار �أموالك عرب تلك املواقع يف العمالت الأجنبية واملعادن الثمينة وتعدك بتحقيق مكا�سب �رسيعة
�أو عوائد �ضخمة مع خماطر حمدودة ،ففي �أغلب الأحيان تكون كاذبة.
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