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 :إنفيسكو لشركة جديد قريرلت وفقا  

  في المتداولة المنتجات قبل من لذهبا شراء صفقات قيمة دوالر مليار 15.4
 2020 من األول الربع في البورصات

 العالمية  الجائحة عن الناجمة المخاوف جّراء المستثمرين قبل من األصفر المعدن لىع قوي  إقبال •
 2020 عام من األول الربع طيلة الحقيقية األرباح  وانخفاض الذهب سعر ارتفاع •
 األوسط الشرق  من الذهب في  لمستثمرينا أمام عديدة فرص •

ل  الذهب شااارا  صااافق   أن إلى إنفيسااا و لشااار   جديد تقرير أشااا ر –  2020 يونيو 25   قي ساااي    رقم    سااات 
 الصايدد على المم ثل  والمنتت   المتداول  المؤشارا  صان دي  قبل من  ييأمر  دوالر ملي ر 15.4 بلغ ع لمي   

 حتم إلى الرقم هاذا شاااااااااااااادروي . الاذهاب من طنا    298 ييا دل ما  أي ؛ 2020 عا   من األول الربع في اليا لمي
   ورون  فدروس انتشااااااااااااا ر عن الن جم  المخ وف جرا  الساااااااااااااو   شااااااااااااا د  الذي اآلمن " "المالذا  نحو التحول

 هذ  في مرينالمساااااااااااات  دعم في   البورصاااااااااااا  في المتداول  المنتت   تلعبه الذي المر زي  والدور المسااااااااااااتتد  
 . االست ن ئي  األوق  

  الفصااالي  التق رير من جديدة سااالسااال  الشااار   به افتتح  الذي   لذهبل إنفيسااا و تقرير من النت ئج  هذ  وج  
  الذهب من طن 341 اشااتر  قد   ن    البورصاا  في المتداول  المنتت   أن ورغم الذهب.  أسااوا ب الخ صاا 

  إلى أدى الي   هذا من األول الربع شاااااااااااااا د  الذي األسااااااااااااااي ر ارتف ع أن إال    2016 ع   من األول الربع في
 . اإلطال  على مستوي ت   أعلى إلى اإلجم لي  المشتري    قيم وصول

  للمت جرة المتداول  المنتت   هم  الذهب سااااااااااااير لتحديد اسااااااااااااتخدام    األك ر األداتدن أن إلى اإلشاااااااااااا رة وتتدر
 في المتداول  المنتت   قبل من الذهب على الطلب ارتفع فقد للتقرير   ووفق    اآلجل .  اليقودو  الذهبي  ب لسااب ئ 
 من األول  لربعب مق رن  سانوي  أسا س على %300 من أك ر إلى  2020 ع   من األول الربع في   البورصا 

  إقباا ل تراجع نتيتاا  2019 عاا   من األخدر الربع شاااااااااااااا ااد  الااذي النساااااااااااااابي لالنخفاا   ونظرا   . 2019 عاا  
  بنحو البورص   في المتداول  المنتت   قبل من الذهب على الطلب ازداد فقد الذهب   شرا  على المست مرين

  فإن     ب لسلع مدعوم    البورص في المتداول  المنتت   في األصول أن ورغم . ربيي أس س على 1000%
 . الفيلي  النفيس الميدن سب ئ  امتالك دون  الذهب أسي ر حر   عن فكرة ينالمست مر  تيطي



 الربع في األمري ي ب لدوالر %3.9 بنساااب  ع ئدا  الفوري  الذهب عقود أساااي ر حقق  فقد األدا    حدث ومن
  الذهب حق و  الرئيسي .  األصول فئ   ضمن األمري ي  الخزان  سندا  بيد مب شرة لتأتي الي     هذا  من األول

  ع ئدا  بنسااااااب    2020 م رس ن  ي  حتى شاااااا را   12 خالل التقرير لحظ   التي األصااااااول بدن أدا  أفضاااااال
 . األمري ي ب لدوالر %22.0 إلى وصل 

  الربع  هذا خالل طن     145 بمقدار الذهب من  احتي طي ت  زاد  المر زي  البنوك أن إنفيسااااا و تقرير ويالحظ
 قادرها  بزيا دة ولكن   2019 عا   من األول الربع خالل شاااااااااااااارا ها  تم التي با لكميا  مقا رنا  %8 قادر  با نخفا  

  البنوك مشااااااااااااااتريا   صااااااااااااااا في حا فظ   2010 عا   ومناذ . 2019 عا   من خدراأل الربع مع مقا رنا  34.4%
 في  زياا المر  البنوك ساااااااااااااايماا  وال من اا      در اتخااذ  حدااث   الساااااااااااااانوي  ارتفاا عااه على الااذهااب من المر زياا 

 . مح فظ   تنويع خالل من المخ طر أنواع لمختلف تتنب    احترازي  إجرا ا  الن مي    االقتص دا 

 والشهههههههرق  أوروبا لمنطقة والسهههههههلع األسههههههه   منتجات  إدارة مدير ميلور،  كريس قال التقرير،  على وتعليقا  
 من الم ضااي  الفترة طدل  األصااول   فئ بدن ب رزة م  ن  الذهب حق " إنفيسهكو:  شهركة في   وأفريقيا األوسهط

  توخي على والمست مرين سوا ألا حرص رارماست مع عليه الطلب ارتف ع تواصلي أن توقعالم منو  الي     هذا
 . المستتد  ورون  فدروس تداعي   جرا  الحذر

 في    انخف ض نرى  أن الالف  فمن المست مرين   قبل من الذهب على الكبدر الطلب هذا ورغم" ميلور:  وأضاف
 اليا لميا  المراكز بدن النقال وخطوط المنا جم إنتا   توقفل نظرا   الربع   هاذا %10.7 بنساااااااااااااابا  مناه الميرو 

 الحد إلى الربع هذا في المساااتخر  الذهب  مي  انخف   إلى المؤق  اإلغال  أدى وقد الوب  .  تفشاااي بسااابب
  الذهب مساااااااتوي   على    يسااااااالب أثرا   الوب   تفشاااااااي عن الن جم  القدود هذ  تر    م  . 5201 ع   منذ األدنى
 المقبل".  الربع في اللوجستي راباالضط هذا يستمر أن المتوقع ومن تدوير .  المي د

  شهههههركة في   وأفريقيا األوسهههههط والشهههههرق  أوروبا لمنطقة  المبيعات مدير تشهههههيريلو،  أليسهههههيو قال جانبه،  من
  يشاترون  المسات مرين فميظم   سا األو  الشار   في لمسات مرينل محوري    وع   موضا  الذهب   ن "لط لم  إنفيسهكو: 

 قيم  ارتف ع عن يبحث من م ضاااااا   بي أن إال االقتصاااااا دي   اليقدن انيدا و  التضااااااخم ضااااااد تحوطلل أداة   الذهب
  حدث الي لمي   الصايدد على قي ساي  تدفق   ب لذهب للمت جرة المتداول  الصان دي  ساتل  قدو  أيضا  .  األصاول

 متداول  صااااااان دي  عدة هن كو  . الذهب شااااااارا  أجل من السااااااا ئل  االسااااااات م ر منتت   عن المسااااااات مرون  بحث
 من ساااااي وا شاااااريح  جذب في للمسااااا عدة ُميد ة وهي اإلساااااالمي    الشاااااريي  أح    مع متوافق  ب لذهب للمت جرة

 المنطق ".  في المست مرين

 -انت ى-

 الستفسارات اإلعالمية: ل
 لدزا ويبر 



 و  ل  ويبر ش ندوي  
+971 55 332 4547 

lwebber@webershandwick.com 
 

 زيش ن م سود 
 و  ل  ويبر ش ندوي  

+971 55 918 6751 
zmasud@webershandwick.com 

 
 حول شركة إنفيسكو 

االست م را   تيمل على تقديم تترب  است م ر تس عد الن س على الحصول على المزيد. وهي مدرج  في إنفيس و هي شر   مستقل  إلدارة  
 . www.invesco.com(  IVZح  الرمز )بورص  ندويورك ت

 
 م مة معلومات

  الم لي  المراكز   جميع في  م  تب   وتمتل  ال  ب   الدخلي إحدى الشر    الرائدة ع لمي   في مت ل إدارة است م را  هإنفيس و للدخل ال  ب  
 إيت د القيم  وتقديم   لليمال .  على خ ص  بش ل ر ز تو   الي لمي  

 
لالطالع على النت ئج الك مل  للدراس  الي لمي  للدخل ال  ب  أو لميرف  المزيد حول شر   إنفيس و للدخل ال  ب   يرجى زي رة  

www.invesco.com . 
 

 أخذ اليلم فق . غرا  مخصص ألهذا الملف يرجى عد  التوزيع. إن هذا الخبر الصحفي مخصص للصح ف  التت ري  فق . 
 

 : ت  إصدار هذه الوثيقة في
   4  مر ز دبي الم لي الي لمي البن   رقم 506599  ص.ب. Invesco Asset Management Limitedدبي من قبل شر   

   دبي  اإلم را  اليربي  المتحدة. والمرخص  من قبل هدئ  دبي للخدم   الم لي . 305  م تب رقم 3الط ب  
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