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تعليقات مدير الصندوق 

ما زالت التوترات التجارية تعصف باالقتصاد العالمي حتى مع االرتفاع في األسواق المالية في مطلع عام 2019، حيث بلغ مؤشر S&P 500 13.07% خالل األشهر الثالثة األولى من عام 2019 ليستعيد تقريبًا 
كل الخسائر التي تكبدها والتي بلغت 13.97% خالل الربع الرابع من عام 2018. كان وسيكون نمو االقتصاد العالمي –وإن كان متباطئًا – وصبر صناع السياسات من العوامل الرئيسية الداعمة ألصول المخاطر، 
كما أن تراجع المخاطر الجيوسياسية المتصورة، ال سيما المحيطة بالواليات المتحدة والصين، حسَّن الشعور السائد في السوق. وعلى الرغم من أن أسواق العمل في معظم االقتصادات ما زالت تدعم الطلب، إال أن 

البيانات االقتصادية ما زالت متفاوتة وقدرة القوة المحلية على التفوق على هذه األخيرة آخذة في االنخفاض.

لكن التجارة ليست العامل الوحيد المؤثر على التوقعات العالمية، فعدم اليقين بشأن السياسات يؤثر عليها أيًضا. تعد السياسة المتبعة في الصين عاماًل أساسيًّا الستقرار النمو في المنطقة والعالم أيًضا، وكذلك النمو من 
خالل سلسلة القيمة وقناة الثقة. مثلت الصين عبئًا على النمو العالمي منذ مطلع عام 2018، حيث تلقت أوروبا واألسواق الناشئة ضربة قوية من تباطؤ النمو في الصين. لكن يبدو أن األحوال بدأت تتغير مع تسهيل 
بكين للسياسات المالية والنقدية، إذ أصبحت البيانات االقتصادية لديها أقوى بعد بداية ضعيفة في مطلع العام؛ حيث وصل مؤشر مديري الشراء في شهر مارس إلى نسبة أعلى من المتوقع بلغت 50.5 من أصل 
49.2 في فبراير،2 فعاد للتوسع بعد أن تقلص لمدة ثالثة أشهر متوالية. وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، مثلت الصين نحو ثلث النمو العالمي منذ عام 2011 ومن المرجح أن يعزز التحول في الصين النمو العالمي.

فضاًل عن ذلك، فإن نشر السياسة المالية ال سيما في أوروبا في غاية األهمية من أجل التعويض عن موجات الهبوط غير المعتادة والتي ازدادت حدة بسبب قوى معاكسة خارجية. بعد تعديل توجيهات السياسات 
النقدية في االقتصادات العالمية الرئيسية، تيسرت الظروف المالية مجدًدا؛ حيث أمر االحتياطي الفيدرالي األمريكي والبنك المركزي األوروبي بوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتًا، وأعلن األخير أيًضا عن إطالق سلسلة 
من عمليات إعادة التمويل المستهدف على المدى الطويل في سبتمبر لتجنب تضييق االئتمان، ومن ناحيته أمر بنك إنجلترا بوقف تشديد معدالت الفائدة أيًضا؛ في ظل خروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي. 
ما زال عدم اليقين المحيط بخروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي يلقي بظالله على توقعات النمو في المملكة المتحدة، بعد أن أخذ البرلمان زمام السيطرة على عملية الخروج، ووافق االتحاد األوروبي إثر 

ذلك في 11 مايو على تمديد الموعد النهائي للخروج من االتحاد حتى 31 أكتوبر 2019 ليتأخر خروج المملكة بنحو ستة أشهر عن موعده الذي كان محدًدا في 12 أبريل.

عززت إجراءات البنوك المركزية مؤخًرا التوقعات بالتباطؤ االقتصادي العالمي لكنها ولدت أيًضا زخًما إيجابيًّا عبر األسواق المالية العالمية ومنحت النشاط االقتصادي دفعة إلى األمام. قد تستمر قوة األسهم واالئتمان 
على المدى القصير بالنسبة للبعض بسبب هذا الزخم، وقد تم خرق بعض المستويات الفنية في األسهم. لكن في ظل اإلجراءات الهادفة لمنع المزيد من استواء منحنى العائدات أكثر وتشديد معايير االقتراض، يمثل 
ضعف البيانات االقتصادية نذير خطر. ومع ذلك، من المفترض أن تعود الثقة مع ازدياد السيولة النقدية بسبب تطبيع السياسات النقدية وتراجع المخاطر السياسية بعد مرور األحداث الرئيسية، وتحفز استدامة النمو.

في ظل الصعوبات التي واجهها االقتصاد العالمي لكسب الزخم خالل الربع األول من عام 2019، تدخلت البنوك المركزية العالمية وأطلقت موجات متعددة من برامج شراء األصول مع تطبيق معدالت فائدة متدنية 
أو حتى سالبة لرفع السيولة النقدية وتحفيز النمو. حيث قرر االحتياطي الفيدرالي األمريكي خالل اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس تثبيت أسعار الفائدة وتحديث توقعات المخطط النقطي الخاص به بحيث يشير 
إلى عدم رفع أسعار الفائدة في عام 2019، ورفعها مرة واحدة فقط في عام 2020، في حين كان المخطط ذاته يشير قبل ثالثة أشهر إلى رفع الفائدة مرتين خالل عام 2019. لكن من المهم إدراك أن المخطط ال 

يعكس وجهة نظر جماعية في االحتياطي الفيدرالي، فقد قلل رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي من أهمية النقاط وأشار إلى أن االحتياطي الفيدرالي يعتمد على البيانات ويستجيب للظروف االقتصادية.

كان للموقف األخير اللين نسبيًّا أهميته بالفعل، فتوقف البنك المركزي مؤقتًا عن تشديد السياسات خفف من الضغوط الناجمة عن ارتفاع معدالت الفائدة قصيرة األجل وقوة الدوالر بأصول دخل ثابتة. ومع إشارة 
االحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يسمح بتجاوزات بسيطة عن القيم المستهدفة للتضخم، فإنه يظهر الثقة بقدرته على السيطرة على التضخم في حال بدأ باالرتفاع. كل هذه العوامل تشير إلى احتمال هبوط منحنى العائدات 
األمريكية. لكن هذا المنحى استوى وانقلب مؤخًرا. انقلب الهامش بين العائدات على عائدات الخزانة لعشر سنوات وسندات الخزانة لثالثة أشهر للمرة األولى منذ عام 2007. وقد كان هذا االنقالب في المنحنى 
يحدث تاريخيًّا قبل حاالت الركود االقتصادي، لكن المقارنة مع االنقالبات السابقة معيبة في البيئة الحالية بسبب تدني معدالت الفائدة قصيرة األجل بالنسبة للدورات السابقة ووتدني أجل األقساط إثر التسهيالت الكمية.

أما في منطقة اليورو فقد ثبت البتك المركزي األوروبي أيًضا أسعار الفائدة الرئيسية ألنها ما زالت معرضة على نحو كبير لخطر التباطؤ العالمي في التجارة بسبب الضعف في األسواق الناشئة والخالف التجاري 
الصيني األمريكي. وعلى هذا األساس، بدأ المستثمرون باالنتقال إلى أصول المالذ، فأصبح الطلب على السندات األلمانية ألجل عشر سنوات كبيًرا إلى حد أن العائدات انخفضت إلى ما دون الصفر للمرة األولى 

منذ عام 2016. ومع ذلك، فإن لين المواقف تجاه تطبيع السياسات النقدية ونمو االقتصاد على الرغم من تباطؤه سيدعم أسواق الدخل الثابت.

إخالء مسؤولية: 

عادة ما تكون تعهدات االستثمارات الجماعية في األوراق المالية القابلة للتحويل هي استثمارات متوسطة إلى طويلة األجل. 

تنويه: قد تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع، كما أن األداء االستثماري في الماضي ال يعد دلياًل موثوقًا على األداء المستقبلي. 

يجوز دفع عموالت وحوافز، وإذا كان األمر كذلك، فإنها ستندرج ضمن إجمالي التكاليف. وال تجرى هذه االستقطاعات الخاصة بالرسوم والمصروفات بشكل 
موحد خالل دورة حياة المنتج، ولكنها تحمل بشكل متباين على المرحلة المبكرة.  

تنويه: قد يؤثر السحب من المنتج في المرحلة المبكرة على المبالغ المالية التي يحصل عليها المستثمر نتيجة ممارسة التحميل المبدئي، وقد يكون المبلغ المحصل أقل 
من المبلغ المستثمر.  

تنويه: قد يتأثر هذا المنتج بالتغيير في أسعار صرف العمالت. 
تحتسب األسعار على أساس صافي قيمة األصول، وهي القيمة اإلجمالية لجميع األصول الموجودة في صندوق أوازيس كريسنت العالمي للدخل، وهو "صندوق 
فرعي" لصندوق أوازيس كريسنت العالمي لالستثمار )أيرلندا( ش.ع.م "الصندوق"، شاملة أية مستحقات من الدخل، ومع خصم أية استقطاعات مسموح بها من 
الصندوق الفرعي، والتي قد تشمل -على سبيل المثال ال الحصر- أتعاب مدققي الحسابات والرسوم المصرفية، ورسوم حفظ األوراق المالية، والرسوم اإلدارية، 
ورسوم االستشارات االستثمارية، وقد تتضمن تعهدات االستثمارات الجماعية في األوراق المالية القابلة للتحويل االقتراض وإقراض األسهم، ويجوز االقتراض 

وصوال إلى 10% من القيمة السوقية للمحفظة االستثمارية لسد العجز في السيولة النقدية.

تنويه: قد ينخفض الدخل الذي يحصل عليه المستثمر من استثماراته وقد يرتفع أيًضا.

تخضع شركة اإلدارة والصندوق ألحكام البنك المركزي األيرلندي، وتدار صناديق تعهدات االستثمارات الجماعية في األوراق المالية القابلة للتحويل وفقا للوائح 
تنظيم تعهدات االستثمارات الجماعية في األوراق المالية القابلة للتحويل في )أيرلندا(. وقد تم الحصول على األرقام المذكورة من شركة مورننج ستار عن المدة 
المنتهية في 31 مايو 2019 لالستثمارات بمبلغ مقطوع، باستخدام صافي قيمة األصول - أسعار صافي قيمة األصول مع إعادة استثمار توزيعات الدخل، وقد 
تختلف العائدات بناء على التاريخ الفعلي لالستثمار، والتاريخ الفعلي إلعادة استثمار الدخل. وتتوفر وثائق معلومات المستثمر األساسي أو نشرة كاملة عنه عند 
الطلب من شركة اإلدارة وشركة أوازيس كريسنت مانجمنت المحدودة. ويخضع الصندوق ألحكام البنك المركزي األيرلندي، كما أن الصندوق الفرعي مسجل 
لدى مجلس الخدمات المالية للتوزيع في جنوب أفريقيا، ولدى هيئة مراقبة السلوكيات المالية الخاصة بالتوزيع في المملكة المتحدة. وتبلغ نسبة إجمالي مصروفات 
ل كرسوم وضرائب وأتعاب متعلقة بإدارة محفظة األسهم. وال تعني نسبة النفقات  الصندوق الفرعي 0.71% وهي متوسط صافي قيمة األصول بالمحفظة التي تُتََحمَّ
اإلجمالية العليا بالضرورة ضعف العائد، كما ال تدل النسبة األقل على قوة العائد. وال تشتمل النسبة على أية تكاليف للمعامالت. وال تعتبر نسبة النفقات اإلجمالية 
الحالية مؤشًرا للنسب المستقبلية. وتتوفر التفاصيل الكاملة وأساسيات الحوافز التي تم الحصول عليها من شركة اإلدارة وشركة أوازيس مانجمنت المحدودة وتتميز 
جميع المعلومات واآلراء المذكورة بأنها ذات طبيعة عامة، وال تحتوي الوثيقة على أية توصية صريحة أو ضمنية أو ضمان أو توجيه أو نصيحة أو مقترح بأن 
المنتجات مناسبة لألهداف االستثمارية أو للوضع المالي أو الحتياجات أي فرد أو جهة معينة. وال يوجد ضمان فيما يتعلق بدقة أو صحة أو اكتمال المعلومات 
واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وال تتحمل شركة اإلدارة أو شركة أوازيس كريسنت المحدودة أو أي كيان أو جهة أخرى تابعة ألي منهما أو متعلقة بهما أية 
مسؤولية عن أية خسارة أو تلف أو ضرر مهما كانت طبيعته يقع نتيجة استخدام أية معلومات وردت في هذه الوثيقة أو االعتماد عليها. وقد صدرت كافة البيانات 

والمعلومات بتاريخ 31 مايو 2019 )ما لم ينص على خالف ذلك(.

الطلب.  عند  اإلدارة"(  )"شركة  المحدودة  )أيرلندا(  مانجمنت  جلوبال  أوازيس  شركة  من  للعموالت  القصوى  والحدود  والمصروفات  بالرسوم  جدول  يتوفر 
األسهم  َمَحافِظ  وتُقَيَّم  اآلجلة.  التسعيرة  وتُْستَخدم  السائدة  األسعار  )UCITS( وفق  للتحويل  القابلة  المالية  األوراق  الجماعية في  االستثمارات  تعهدات  تُتََداَول 
 يوميا في الساعة 8:00 ص باستخدام أسعار اليوم السابق في تمام الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش. وينبغي تََسلُّم كافة المستندات الالزمة قبل الساعة 14:00. 

وتتم االستثمارات على مستوى العالم في عدد من الدول والعمالت.

االتصال بنا:  

شركة أوازيس جلوبال مانجمنت )أيرلندا( ليمتد  

بترخيص من البنك المركزي بأيرلندا 

رقم التسجيل 362471 

 4th Floor, One Grand Parade,

 Dublin 6, Ireland

 هاتف: 9800 495 1 353+ فاكس: 9888 495 1 353+ 

 info@oasiscrescent.com :البريد اإللكتروني 

 www.oasiscrescent.com

الجهة الراعية: فرع بي إن بي باريبا لألوراق المالية بدبلن  

مطابق للمعايير العالمية لألداء االستثماري  
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