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3مقدمه

یم  با چراغ دانش، قدم برمی دار

بــرای دســتیابی بــه اهــداف و افق هــای جدیــد، بایــد از دایــره  محــدود و محصــور 
فراتــر رفــت و گام در عرصه هــای جدیــد گذاشــت؛ کــه بی تردیــد تکــرار تجربه هــای 
پیشــین، نتایــج متفاوتــی در بــر نداشــته و گشــتن بــر تسلســلی کم رمــق اســت. 
طــی طریــق تعالــی بــرای مجموعــه ای چــون صنــدوق توســعه ملــی بــه مثابــه یــک 
صنــدوق ثــروت بــرای آینــدگان و حتــی پهلــو زدن بــه نمونه هــای بــزرگ و موفــق 

در مقیــاس جهانــی، یــک راه بیشــتر نــدارد: کشــف اقیانوس هــای جدیــد. 
بــه  دارایی هــا  مولدســازی  و  ســرمایه گذاری  ملــی،  توســعه  صنــدوق  کــه  حــال 
منظــور تولیــد ثــروت بــرای نســل  های آینــده را بــه عنــوان ماموریــت بنیــادی و 
راهبــردی خــود تعییــن کــرده و قطب نمــای حرکــت را بــه ســوی آن تنظیــم کــرده  
اســت، گام زدن در افق هــای تــازه و کشــف افق هــای جدیــد بیــش از از زمــان 
ــی در  ــرمایه گذاری خارج ــدی س ــور ج ــه ط ــه ب ــت. اینک ــه اس ــت یافت ــری اهمی دیگ
برنامــه و دســتور کار صنــدوق توســعه ملــی قــرار گرفتــه، نشــانه ای روشــن از 
یافتــن همــان افق هــای تــازه اســت. لیــک گام زدن در ایــن مســیر صعــب و شــاید 
ســنگالخ و کمترشــناخته شــده، اصــول و اقتضائاتــی دارد کــه مهمتریــن اش 

ــزار دانــش.  ــه اب شــناخت اســت و تنهــا معبــر شــناخت، تجیهــز ب
بدیهـــی اســـت کـــه هـــر انـــدازه کـــه از ایـــن اقیانوس هـــای جدیـــد بیشـــتر بدانیـــم، 
ـــه  ـــش« ک ـــه »پای ـــم. خبرنام ـــر گام برمی داری ـــای کمت ـــب خط ـــا ضری ـــتحکم تر و ب مس
اکنـــون شـــماره نخســـت آن را می خوانیـــد، بارقـــه ای اســـت از چلچـــراغ دانـــش 
را  بـــه ســـوی اهـــداف و سیاســـت های جدیـــد صنـــدوق   کـــه قـــدم برداشـــتن 

سهل تر کند. 

علیرضا کنگرلو
یاست و روابط عمومی  مدیر حوزه ر
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ین اخبار صندوق های ثروت ملی  در این بخش برجسته تر
جهان در 4 محور »سرمایه گذاری ها«، »واگذاری ها«، »گزارش 

یان« و »تازه واردها« گردآوری شده است. اخبار این  سود و ز
شماره »پایش« به ماه نوامبر 2022 اختصاص دارد. 

رویدادنگار ماه 
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صنــدوق ثــروت ملــی ابوظبــی )ADIA( متعهــد شــد 4   ADIA 
 و تعهد

 4 میلیارد دالری

شــرکت های  بزرگتریــن  از  یکــی  بــه  دالر  میلیــارد 
جهــت  آردیــان  نــام   بــه  اروپایــی  دارایــی  مدیریــت 

خرید سهام شرکت های مدیریتی بپردازد.

 صنــدوق ثــروت ملــی ســنگاپور )GIC( در مــاه نوامبــر 
 GIC؛ 

 از سنگاپور
 تا کانادا

صنــدوق  یــک  در  دالر  میلیــارد   4 میــزان   بــه 
ســرمایه گذاری مشــترک در امــالک و مســتغالت کانــادا 
در  امــالک  از  مجموعــه ای  مدیریــت  و  رشــد  روی  کــه 

سراسر کانادا متمرکز است، سرمایه گذاری کرد. 

 OTPP  صنــدوق بازنشســتگی کانــادا )OTPP( 25درصــد از 
ید سهام   و خر
1.8 میلیارد دالری

ــبکه  ــک ش ــه ی ــکاتلندی SSEN ک ــرکت اس ــهام ش س
 1.8 ارزش  بــه  را  اســت  اســکاتلندی  بــرق  انتقــال 

میلیارد دالر خریداری کرد. 

 ADQ  صنــدوق ثــروت ملــی ابوظبــی )ADQ( اولیــن معاملــه 
و اولین معامله 

در ایاالت متحده
شــرکت  و  داد  انجــام  را  متحــده  ایــاالت  در  خــود 

سرمایه گذاری  Vistria را خریداری کرد. 

 )Samruk Kazyna( صنــدوق ثروت ملی قزاقســتان  Samruk
 Kazyna 

و خرید سهام نفت و گاز

در مــاه نوامبــر  5درصــد از ســهام شــرکت نفــت و گاز 
قزاقستان )KazMunayGas(  را خریداری کرد. 

 )Mubadala Capital( صنــدوق ثــروت  ملــی ابوظبــی  Mubadala
 Capital 

 و لیگ تازه 
یل تاسیس برز

در حــال مذاکــره بــرای تملــک 20 درصــد از لیــگ تــازه 
تاسیس برزیل LIBRA است. 

سرمایه گذاری ها  

ابوظبی، رکوردار 
سرمایه گذاری های تازه 

در ماه نوامبر است 
و سه عنوان از شش 
مورد سرمایه گذاری  

صندوق های ثروت ملی 
جهان در ماه نوامبر به 

صندوق های ثروت ملی 
ابوظبی تعلق دارد. این 
شش عنوان را در ادامه 

مرور می کنیم. 
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واگذاری ها  

در  جهــان  ملــی  ثــروت  صندوق هــای  واگذاری هــای  برجســته  اخبــار 
جانــب  از  مــورد  دو  اســت؛  واگــذاری  مــورد  ســه  حــول   2022 نوامبــر 
صنــدوق ثــروت ملــی عربســتان و یــک مــورد هــم از ســوی صنــدوق 

 . ملــی ســنگاپور ثــروت 

از  درصــد   10  )PIF( عربســتان  بازنشســتگی  صنــدوق 
 واگذاری 
10 درصدی

 Tadawul and عربســتانی  ســرمایه گذاری  شــرکت 
Teachers را فروخت. 

درصــد   100  )PIF( عربســتان  بازنشســتگی  صنــدوق 
واگذاری 

100  درصدی
ســهام شــرکت ملــی بخــت آزمایــی Camelot انگلســتان 

را فروخت. 

صنــدوق ثــروت ملــی ســنگاپور )Temasek(  400میلیــون  واگذاری
400 میلیون 

دالری

دالر از ارزهای دیجیتال خود را واگذار کرد. 

تازه واردها   

عملکرد برجسته 
صندوق های ثروت ملی به 

منظور به کارگیری سرمایه های 
ملی و پشتوانه سازی ثروت 
تی، رویکرد  برای نسل های آ
جهانی به آن ها را به شدت 

بیشتر کرده و همواره شاهد 
ورود صندوق های تازه به 

جمع صندوق های ثروت ملی 
فعلی هستیم. فیلیپین، 
گینه نو و مغولستان سه 

تازه وارد ماه نوامبر هستند. 

  )MWF(صنــدوق ثــروت ملــی فیلیپیــن

فیلیپین
بــا میــزان دارایــی تحــت مدیریــت 4.9 
صندوق هــای  جمــع  بــه  دالر  میلیــارد 

ثروت ملی پیوست. 

صنــدوق  فعالیــت   
ً
رســما گینه نــو 

ثــروت ملــی خــود را بــا 1.5 میلیــون دالر  گینه نو
دارایی تحت مدیریت آغاز کرد. 

بــرای  تــالش  حــال  در  مغولســتان 

مغولستان
ســرمایه گذاری  ملــی  شــرکت  تبدیــل 
Erdenes بــه یــک صنــدوق ثــروت ملــی 

است. 
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یان گزارش سود و ز  

صندوق هــای ثــروت ملــی چیــن و عمــان ســودآورهای مــاه بــوده و 
ــادا،  ــی کان ــروت مل ــای ث ــان صندوق ه ــر از زی ــرد خب ــای عملک گزارش ه

پانامــا و نیوزیلنــد در مــاه نوامبــر می دهــد. 

بــازده   2021 )CIC( در ســال  ثــروت ملــی چیــن  صنــدوق  بازده 
 14.3
درصدی 

بزرگتریــن  بــه  و  کــرد  ثبــت  را  14.3درصــدی  مثبــت 
صنــدوق ثــروت ملــی دنیــا بــا دارایــی تحــت مدیریــت 

1351 میلیارد دالر تبدیل شد.

صنــدوق ثــروت ملــی عمــان )OIA( از افزایــش دارایــی  دارایی
41.5 

میلیارد دالری 

 2022 دســامبر   21 تــا  دالر  میلیــارد   41.5 بــه   خــود 
خبر داد

کاهــش   )CPP( کانــادا  صنــدوق  ســپتامبر   30 از  کاهش 
 6.8

درصدی

خــود  دارایی هــای  میــزان  در  را  درصــدی   6.8 
ثبت کرد. 

 )FAP( پانامــا  ملــی  ثــروت  صنــدوق  ســپتامبر   30 از  کاهش 
11

درصدی

خــود  دارایی هــای  میــزان  در  را  درصــدی   11  کاهــش 
ثبت کرد. 

 NZ( نیوزیلنــد  ملــی  ثــروت  صنــدوق  ســپتامبر   30 از  کاهش 
 11.4
درصدی

Super( کاهــش 11.4 درصــدی را در میــزان دارایــی هــای 
خود ثبت کرد. 

میانگین 
یان ز

یان  صندوق های ثروت ملی برای 9 ماه  میانگین ز
 اول سال 2022 منفی 13.5 درصد

 بوده است. 

سود 

یان ز
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 دماسنج سرمایه گذاری 
صندوق های ثروت ملی

ســرمایه گذاری  بــه  اقــدام  دالر  میلیــارد   27.8 ارزش  بــه  معاملــه   60 در  حاکمیتــی  صندوق هــای   2022 نوامبــر  مــاه  در 
یــه 2022 بــا 86 معاملــه صــورت  توســط صندوق هــا در فور تعــداد معامــالت  ین  کرده انــد. در طــی ســال 2022 بیشــتر
دالر  میلیــارد   43 بــه  صندوق هــا  ســرمایه گذاری های  ارزش  ع  مجمــو  2022 ژوئــن  در  معامــالت  ارزش  ازنظــر  و  گرفتــه 

ین میــزان ســرمایه گذاری طــی ســال 2022 اســت.  کــه بیشــتر رســید 
جزئیات کامل معامالت سال 2022 در نمودار آمده است. 

نمودار افقی که با شماره 1 تا 11 نشان داده شده است 
انویه تا نوامبر  2022 را نشان می دهد. یخ بوده و ماه های ژ بیانگر تار

یه، رکوردار تعداد معامالت فور



9 دماسنج سرمایه گذاری صندوق های ثروت ملی

  2022
سال 

ت 
مال

عا
د م

دا
تع

ن 
ری

شت
بی

 

رد
مو

 86
 با 

یه
ور

ف

ت 
مال

عا
د م

دا
تع

ن 
ری

مت
ک

 

رد
مو

 51
 با 

یل
آپر

ت 
مال

عا
ش م

ارز
ن 

ری
شت

بی
الر 

د د
یار

میل
 43

 با 
ئن

ژو

ت 
مال

عا
ش م

ارز
ن 

ری
مت

ک
الر 

د د
یار

میل
11.

ا 8
ل ب

ری
آپ



خبرنامه تحوالت صندوق های ثروت ملی جهان  دیماه 1ه 14  شماره 1 10

 دفاتر خارجی 
 صندوق های ثروت ملی 

 در کدام مناطق 
گشایش یافت

دفاتــر خارجــی صندوق هــای ثــروت ملــی بازتــاب روابــط گســترده تر بیــن کشــورها بــوده و اهمیــت ســرمایه گذاری های 
فعلــی و آتــی صنــدوق در آن کشــور یــا منطقــه مشــخص را روشــن می کنــد. در ادامــه مــروری داریــم بــر راه انــدازی دفاتــر 

ــال 2023. ــر در س ــایش دفات ــه گش ــن برنام ــال 2022 و همچنی ــا در س صندوق ه

برنامه 2023
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صندوق ثروت ملی عربستان
صندوق ثروت ملی عربستان ) PIF( هشت دفتر در نیویورک، لندن و 

هنگ کنگ راه اندازی کرد. 

صندوق ثروت ملی کانادا
صندوق ثروت ملی کانادا )Ontario Teachers( 2 دفتر در 

سانفرانسیسکو و بمبئی راه اندازی کرد. 

صندوق ثروت ملی سنگاپور
 صندوق ثروت ملی سنگاپور )GIC( دفتر خود در سیدنی را 

راه اندازی کرد. 

صندوق بازنشستگی کانادا
صندوق بازنشستگی کانادا )BCI( دفتر خود در نیویورک را 

راه اندازی کرد. 

صندوق ثروت ملی ارمنستان
ــی را  ــود در ابوظب ــر خ ــتان )ANIF( دفت ــی ارمنس ــروت مل ــدوق ث صن

ــرد.  ــدازی ک راه ان

صندوق ثروت ملی عربستان
صندوق ثروت ملی عربستان )PIF(  دفتر چهارم و پنجم خود را در 

چین و هند افتتاح خواهد کرد.

صندوق ثروت ملی سنگاپور
صندوق ثروت ملی سنگاپور)Temasek(  سومین دفتر اروپایی 

خود را در پاریس افتتاح خواهد کرد.

صندوق ثروت ملی مالزی
صندوق ثروت ملی مالزی )Khazaneh( دفتر خود را از 

سانفرانسیسکو به نیویورک منتقل می کند. 

صندوق بازنشستگی کانادا
صندوق بازنشستگی کانادا )BCI( دفتر لندن خود را افتتاح  می کند. 
صندوق بازنشستگی کانادا )AIMCo( نیز در سنگاپور مستقر خواهد شد.

20
22

20
23

گشایش های

برنامه های

طی سال 2022 
صندوق های 
ثروت ملی 
دفاتر خود 
در مناطق 
مختلف را 
راه اندازی 
کردند و 
عربستان با 
راه اندازی 8 
، از حیث  دفتر
گشایش دفاتر 
جدید در بین 
صندوق های 
جهان، پیشتاز 
است. 

همزمان با 
پایان سال 
میالدی، 
صندوق های 
ثروت ملی 
برنامه خود 
برای گشایش 
دفاتر 
منطقه ای 
جدید اعالم 
کردند که به 
مانند سال 
2022 باز هم 
صندوق ثروت 
ملی عربستان 
پیشتاز است. 
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سنگاپور در تعقیب
لنـدن و نیـویورک

ملــی  ثــروت  صندوق هــای  دفاتــر  مقاصــد  محبوب تریــن 
مقــام  در  حاضــر  گــزارش  شهرهاســت؟  کــدام  جهــان  در 
ــای  ــا فرصت ه ــهرهایی ب ــت؛ ش ــش اس ــن پرس ــه ای ــخ ب پاس
کــه  ســودآور  چشــم انداز  و  بی نظیــر  ســرمایه گذاری 

ــد.  ــود کرده ان ــذب خ ــی را ج ــی جهان ــروت مل ــای ث صندوق ه
گــزارش و گراف هــای پیــش رو را مــرور می کنیــم تــا بــا 
ثــروت  صندوق هــای  بــرای  جهــان  شــهرهای  جذاب تریــن 

ملــی آشــنا شــویم. 

با اینکه طی سال 
جاری، 4 صندوق 

ثروت ملی، 
دفتر خود را در 
لندن بسته اند، 
هنوز این شهر 

جذاب ترین مقصد 
برای صندوق های 
ثروت ملی بوده 
و با دارا بودن 
26 دفتر، رتبه 

نخست شهرهای 
میزبان دفاتر 
صندوق ثروت 

 ملی را در 
اختیار دارد. 

نیویورک از حیث 
میزبانی برای دفاتر 

صندوق های ثروت ملی 
جهانی نزدیک ترین 

شهر به لندن بوده و 
با 24 دفتر کماکان در 
مسیر رشد قرار دارد. 
چنانکه صندوق هایی 
چون BIC و PIF طی 

سال 2022 دفاتر خود 
را در نیویورک دایر 

کرده و صندوق ثروت 
مالزی Khazaneh هم 
دفتر خود را در سال 
2023 در نیویورک 
راه اندازی می کند. 

سنگاپور که 
 Lion به آن

City نیز گفته 
می شود پس از 

لندن و نیویورک 
به سومین 
مرکز مالی 

محبوب برای 
صندوق های 
ثروت ملی 

تبدیل  شده 
و اکنون 11 

صندوق ثروت 
ملی جهان در 

این شهر دفتر 
دارند. 

دو شهر سیدنی و هنگ کنگ هم مشابه 
سنگاپور هر کدام با میزبانی از 11 دفتر 
صندوق های ثروت ملی جهان در رتبه 

سوم جای دارند. تا چندی پیش هنگ کنگ 
نسبت به سیدنی و حتی سنگاپور پیشتاز 

بود، اما روند راه اندازی دفاتر جدید 
کمی کند شد؛ با وجود کاهش عالقمندی 

صندوق های ثروت ملی به هنگ کنگ، 
 PIF صندوق ثروت ملی عربستان 

در حال سرمایه گذاری و افتتاح دفتر در 
هنگ کنگ است. سیدنی نیز به عنوان یک 

مقصد جذاب، تعداد دفاتر جهانی حاضر 
در این شهر را به عدد 11 رسانده است. 
صندوق ثروت ملی سنگاپور GIC دفاتر 

جدیدی را در سیدنی جهت سرمایه گذاری 
در امالک و مستغالت افتتاح کرده است. 

پکن به عنوان یکی 
از ابرشهرهای جهان 

که تا چندی پیش 
در میان شهر مقصد 

جذاب برای ره اندازی 
دفاتر صندوق های 

ثروت ملی جای داشت، 
اکنون با رفتن برخی 

دفاتر منطقه ای از این 
شهر، به رتبه ششم 
رسیده است. چنانکه 

طی سال گذشته دفاتر 
صندوق های ثروت 
ملی کویت و مالزی، 

دفاتر خود را از پکن به 
شانگهای منتقل کردند. 

 شماره یک: 
لندن

نیویورک، 
 پابه پای 

لندن
غول شرقی 

 در 
رتبه سوم

هنگ کنگ و 
سیدنی مشابه 

سنگاپور

 پکن و 
تنزل به رتبه 

ششم



13 سنگاپور در تعقیب لنـدن و نیـویورک

قدرت هــای اقتصــادی شــرق آســیا، همانگونــه کــه در مســیر رشــد قــرار داشــته و هــر روز فرصت هــای 
جدیدتــری را بــرای ســرمایه گذاری عرضــه می کننــد، بیشــتر در کانــون توجــه صندوق هــای ثــروت ملــی 
جهــان قــرار گرفتــه و صندوق هــا، دفاتــر خــود را در ایــن شــهرها دایــر می کننــدو ســئول و کواالالمپــور، 
دو نمونــه ایــن شــهرها هســتند. کــه هــر کــدام بــا پنــج دفتــر رتبه هــای شــانزدهم و هفدهــم را بــه خــود 

اختصــاص داده انــد. 

ــد؛  ــار می رس ــدد چه ــه ع ــد، ب ــر دارن ــان در آن دفت ــی جه ــروت مل ــدوق ث ــت صن ــه هف ــهرهایی ک ــدد ش ع
فهرســتی کــه شــهرهای ملبــورن، شــانگهای، دبــی و تورنتــو را شــامل می شــود. جالــب آنکــه هــر 4 شــهر 
جذابیــت باالیــی بــرای صندوق  هــای ثــروت ملــی داشــته و رونــد راه انــدازی دفاتــر در ایــن شــهرها رو بــه 
رشــد اســت. بــه عنــوان نمونــه شــهر ملبــورن عــالوه بــر دفاتــر خارجــی بــرای صنــدوق ثــروت ملی اســترالیا 
هــم مقصــد جــذاب و محبوبــی بــه شــمار مــی رود. و یــا طــی ســال گذشــته دو دفتــر صنــدوق ثــروت ملــی 
از پکــن بــه شــانگهای نقــل مــکان کرده انــد. همچنیــن تورنتــو نیــز بــه عنــوان یــک مقصــد جــذاب بــرای 

ــی بیــش از 8 هــزار متخصــص در زمینــه صندوق هــای حاکمیتــی دارد.  صندوق هــای ثــروت مل

لوکزامبورگ و 
پاریس هر دو 
میزبان 8 دفتر 
صندوق ثروت 
ملی هستند. 

دفاتر صندوق های 
ثروت ملی در 

لوگزامبورک از 
مزایای معافیت های 

مالیاتی 
برخوردارند. 

لوکزامبورگ 
همپای 
پاریس

سئول و 
کواالالمپور 
در مسیر 

رشد

باشگاه 
هفت تایی ها 

شهر بمبئی که طی دو 
سال اخیر مقصدی جذاب 

برای استارتاپ ها و 
سرمایه گذاری خطر پذیر 

بوده، در کانون توجه 
صندوق های ثروت ملی 
نیز قرار گرفته و اکنون 
با میزبانی از 6 دفتر در 

رتبه پانزدهم قرار دارد. 
چنانکه در جدیدترین 
 OTTP مورد، صندوق
کانادا جهت مدیریت 

پرتفوی سرمایه گذاری 
خود در هند به ارزش 

2/2 میلیارد دالر، دفتری 
را در بمبئی تاسیس کرد. 

بمبئی و 
6 دفتر 

صندوق های 
ثروت 

دهلی نو، 
استکهلم، 

کپنهاگ، واشنگتن 
و سائوپائولو 

شهرهایی با 4 
دفتر صندوق 

ثروت ملی 
هستند و 

شهرهای ریاض، 
مسکو، بروکسل، 
آمستردام، آگرا، 
مکزیکوسیتی و 
ریودوژانیرو، از 
3 دفتر صندوق 

توسعه ملی 
میزبانی می کنند. 

شهرهایی با 
4 و 3 دفتر

سانفرانسیسکو و توکیو 
هر دو با میزبانی از 9 دفتر 
صندوق ثروت ملی بعد از 
پکن در جایگاه بعدی قرار 
دارند؛ 9 دفتر ژاپن متعلق 
به دو صندوق ثروت ملی 

نروژ و سنگاپور است. 
نکته حائز اهمیت در 

رابطه با سانفرانسیسکو 
هم این است که همه 

دفاتر صندوق های ثروت 
ملی در این شهر، در حال 
سرمایه گذاری خطر پذیر 

هستند که نشان از ارزش 
باالی استارتاپ ها در این 

شهر دارد. 

 توکیو و 
 سانفرانسیسکو 

با 9 دفتر
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 دفاتر صندوق ثروت ملی 
در هر شهر چند کارمند دارند؟ 

بین 
1000 تا 1200 نفر

نیویورک، لندن

باالی 1200 نفر
سیدنی، ملبورن، 

سنگاپور، کواالالمپور، 
دبی، ریاض، آمستردام، 

تورنتو

 
بین 

800 تا 1000 نفر
 دهلی نو، 

ریودوژانیرو
بین 

600 تا 800 نفر
 پکن، هنگ کنگ،
کپنهاگ، آستین
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بین 
200 تا 400 نفر

توکیو

 بین 
400 تا 600 نفر

سئول، پاریس

بین 
100 تا 200 نفر

واشنگتن، 
 سانفرانسیسکو، 

استکهلم

کمتر 
از 100 نفر

مکزیکوسیتی، 
سائوپائولو، لوکزامبورگ، 

بروکسل، مسکو، آگرا، 
بمبئی، شانگهای
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جهــان  ملــی  ثــروت  صنــدوق   16
می گــذرد،  نظرتــان  از  ادامــه  در  کــه 
در  ســرمایه گذاری  حجــم  بیشــترین 
در  را  بورســی  شــرکت های  ســهام 
ســبد پرتفــوی خــود دارنــد؛ ترکیبــی کــه 
امــارات و چیــن بیشــترین نماینــده را 

دارنــد. آن  در 

1
صندوق CIC چین
سال تاسیس: 2007

میزان دارایی تحت مدیریت: 
1351 میلیارد دالر

میزان سهام در سبد پرتفوی:
 67 درصد

ارزش سهام در سبد پرتفوی:
 909 میلیارد دالر

** نکته سبد سهام:
 741 میلیارد دالر آن متعلق به سهام 

بانک های چینی است
 

2
صندوق NBIM نروژ

سال تاسیس: 1997
میزان دارایی تحت مدیریت: 

1145 میلیارد دالر
میزان سهام در سبد پرتفوی:

 72 درصد
ارزش سهام در سبد پرتفوی:

 824 میلیارد دالر
** نکته سبد سهام:

 450 میلیارد دالر  متعلق به سهام 
شرکت های آمریکایی و  207 میلیارد 
دالر  آن به سهام در بخش فناوری 

اختصاص دارد

3
صندوق SAFE IC چین

سال تاسیس: 1997
میزان دارایی تحت مدیریت: 

980 میلیارد دالر
میزان سهام در سبد پرتفوی:

 45 درصد
ارزش سهام در سبد پرتفوی:

 441 میلیارد دالر
** نکته سبد سهام:

 همه پرتفوی سهام آن متعلق به 
سهام بانک های چینی است

4
صندوق ADIA امارات

سال تاسیس: 1967
میزان دارایی تحت مدیریت: 

829 میلیارد دالر
میزان سهام در سبد پرتفوی:

 51 درصد
ارزش سهام در سبد پرتفوی:

 420 میلیارد دالر
** نکته سبد سهام:

ج از کشور   تمامی در خار
سرمایه گذاری شده است

5
صندوق KIA کویت

سال تاسیس: 1953
میزان دارایی تحت مدیریت: 

769 میلیارد دالر
میزان سهام در سبد پرتفوی:

 49 درصد
ارزش سهام در سبد پرتفوی:

 376 میلیارد دالر
** نکته سبد سهام:

ج و هم در داخل کشور    هم در خار
 در سهام شرکت های 
 بورسی سرمایه گذاری 

کرده است

6
صندوق PIF عربستان

سال تاسیس: 1971
میزان دارایی تحت مدیریت: 

620 میلیارد دالر
میزان سهام در سبد پرتفوی:

 45 درصد
ارزش سهام در سبد پرتفوی:

 279 میلیارد دالر
** نکته سبد سهام:

 پرتفوی سهام آن بدین صورت است: 
36درصد در مخابرات،24درصد در 

شرکت های وابسته به  امالک و 
مستغالت و 23درصد در خدمات 

مالی

7
صندوق GIC سنگاپور

سال تاسیس: 1981
میزان دارایی تحت مدیریت: 

690 میلیارد دالر
میزان سهام در سبد پرتفوی:

 30 درصد
ارزش سهام در سبد پرتفوی:

 207 میلیارد دالر
** نکته سبد سهام:

 نیمی از سبد سهام در بازارهای 
توسعه یافته و نیمی دیگر در  

 بازارهای نوظهور سرمایه گذاری 
شده است

صندوق های ثروت ملی برتر که 
 بیشترین حجم سرمایه گذاری 
در سهام شرکت های بورسی را 
در سبد پرتفوی خود دارند

وت ساز  سرمایه های ثر
منبع:
https://globalswf.com/
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8
صندوق QIA قطر
سال تاسیس: 2005

میزان دارایی تحت مدیریت: 
445 میلیارد دالر

میزان سهام در سبد پرتفوی:
 42 درصد

ارزش سهام در سبد پرتفوی:
 189 میلیارد دالر

** نکته سبد سهام:
 56 میلیارد دالر سهام  بانک های 

محلی که عمده آن متعلق به سهام 
بانک ملی قطر می باشد

9
صندوق NSSF چین

سال تاسیس: 2000
میزان دارایی تحت مدیریت: 

474 میلیارد دالر
میزان سهام در سبد پرتفوی:

 39 درصد
ارزش سهام در سبد پرتفوی:

 185 میلیارد دالر
** نکته سبد سهام:

 سهام 4 تا از بزرگ ترین هلدینگ 
های چینی مانند هلدینگ  Huijin را 

در اختیار دارد

10
صندوق Temasek سنگاپور

سال تاسیس: 1974
میزان دارایی تحت مدیریت: 

298 میلیارد دالر
میزان سهام در سبد پرتفوی:

 34 درصد
ارزش سهام در سبد پرتفوی:

 101 میلیارد دالر
** نکته سبد سهام:

 سهام شرکت های بزرگ مرتبط با 
دولت مانند سهام خطوط هوایی 

، بانک دی بی اس،  سنگاپور ایرالینز
شرکت مهندسی اس تی

11
صندوق KIC کره جنوبی

سال تاسیس: 2005
میزان دارایی تحت مدیریت: 

205 میلیارد دالر
میزان سهام در سبد پرتفوی:

 41 درصد
ارزش سهام در سبد پرتفوی:

 83 میلیارد دالر
** نکته سبد سهام:

 کسب بازدهی 15.4 درصدی در 
سهام طی 5 سال 2021-2017

12
صندوق ADQ امارات 

سال تاسیس: 2018
میزان دارایی تحت مدیریت: 

157 میلیارد دالر
میزان سهام در سبد پرتفوی:

 51 درصد
ارزش سهام در سبد پرتفوی:

 81 میلیارد دالر
** نکته سبد سهام:

 72 میلیارد دالر سهام  شرکت ملی 
انرژی ابوظبی)TAQA( ، 6 میلیارد دالر 
سهام شرکت رسانه ای ابوظبی و 3 
میلیارد دالر در سایر شرکت های 

داخلی امارات

13
صندوق HKMA EF چین

سال تاسیس: 1993
میزان دارایی تحت مدیریت: 

537 میلیارد دالر
میزان سهام در سبد پرتفوی:

 15 درصد
ارزش سهام در سبد پرتفوی:

 77 میلیارد دالر
** نکته سبد سهام:

 طبق دستورالعمل سرمایه گذاری 
باید میزان سرمایه گذاری در سهام 

زیر 27 درصد باشد

14
صندوق Mubadala امارات

سال تاسیس: 1984
میزان دارایی تحت مدیریت: 

284 میلیارد دالر
میزان سهام در سبد پرتفوی:

 25 درصد
ارزش سهام در سبد پرتفوی:

 71 میلیارد دالر

15
صندوق PNB مالزی

سال تاسیس: 1978
میزان دارایی تحت مدیریت: 

81 میلیارد دالر
میزان سهام در سبد پرتفوی:

 73 درصد
ارزش سهام در سبد پرتفوی:

 59 میلیارد دالر
** نکته سبد سهام:

  دارایی های کلیدی آن 
 شامل سهام بزرگ ترین 

بانک مالزی به نام  Maybank و 
 TM سهام شرکت تلکام مالزی 

است

16
صندوق EIA امارات 

سال تاسیس: 2007
میزان دارایی تحت مدیریت: 

91 میلیارد دالر
میزان سهام در سبد پرتفوی:

 65 درصد
ارزش سهام در سبد پرتفوی:

 59 میلیارد دالر
** نکته سبد سهام:

  38 میلیارد دالر آن متعلق 
 به سهام شرکت ارتباطات یکپارچه 
امارات DUو سهام شرکت مخابرات 

 امارات  Etisalat ، بقیه سهام 
 متعلق به پرتفوی 

جهانی است
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ــتی تثبیــ
پس انــداز
راهبــردی

موسسه 
جهانی 

صندوق های 
ثروت ملی، این 

صندوق ها را 
در سه دسته 

اصلی تثبیتی، 
پس انداز 

و راهبردی 
دسته بندی 

می کند. 
جزئیات هر 
دسته را در 
ادامه مرور 

می کنیم. 

وت ملی وت ملی از دیدگاه موسسه جهانی  صندوق های ثر دسته بندی  صندوق های ثر



19 تثبیــتی، پس انداز، راهبردی

صندوق های تثبیتی کوچک ترین گروه در بین صندوق های ثروت ملی هستند و 
از آن ها به عنوان »صندوق های روز بارانی   Rainy Day Funds« تعریف می شوند 
زیرا به عنوان یک مکانیسم حائل ایجاد می شوند که می توانند کسری های مالی 
دولت را در مواقع لزوم پوشش دهند. به همین دلیل، این صندوق ها معموًال 
صندوق هایی با نقد شوندگی باال هستند که به طور متوسط ۹0 درصد سرمایه 
به  می توان  به عنوان مثال  می دهند.  اختصاص  قرضه  اوراق  و  سهام  به  را  خود 
و  بوتسوانا  ملی  ثروت  صندوق   ،  SOFAZ نام  به  آذربایجان  ملی  ثروت  صندوق 

صندوق ثروت ملی شیلی به نام ESSF اشاره کرد.

شناخته  نیز  آینده  نسل  صندوق های  به عنوان  که  پس انداز  صندوق های 
و  هستند  مواجه  کوتاه مدت  نقدینگی  برای  کمتری  فشار  با  که  می شوند 
صندوق ها  این  کنند.  سرمایه گذاری  به  اقدام  بیشتری  ریسک  با  می توانند 
به طور متوسط 22 درصد از سرمایه خود را به بازار سهام شرکت های خصوصی 
ع بیش  اختصاص می دهند و در حال حاضر این گروه از صندوق ها با مجمو
صنعت  در  را  سهم  بیشترین  مدیریت  تحت  دارایی  دالر  میلیارد  هزار   ۵ از 
گروه  این  ملی  ثروت  صندوق های  هستند .  دارا  ملی  ثروت  صندوق های 
معموًال در امالک و مستغالت، زیرساخت ها و سهام شرکت های خصوصی 
سرمایه گذاری می کنند. به عنوان مثال می توان به صندوق ثروت ملی ابوظبی 
به نام ADIA صندوق ثروت ملی نروژ  NBIMو صندوق ثروت ملی سنگاپور به 

نام GIC اشاره کرد.

گذشته  دهه  در  دولت ها  بین  در  گزینه  محبوب ترین  راهبردی  صندوق های 
اقتصادی  مأموریت  یک  با  را  مالی  هدف  یک  صندوق ها  این  زیرا  بوده اند، 
برخی  دلیل،  همین  به  می کنند.  کمک  داخلی  توسعه  به  و  می کنند  ترکیب 
آن ها بدون »ثروت« زیادی راه اندازی شده اند و در عوض به دنبال تسریع  از 
ملی  ثروت  صندوق های  سایر  از  سرمایه  جذب  و  خارجی  سرمایه گذاری 
ثروت  صندوق  به  می توان  به عنوان مثال  هستند.  اهرمی(  ابزار  از  )استفاده 
ملی ایرلند به نام ISIF، صندوق ثروت ملی مالزی به نام Khazanah و صندوق 

ثروت ملی روسیه به نام RDIF اشاره کرد.
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30
 صندوق های ثروت ملی بزرگ جهان 
از لحاظ میزان دارایی ها 

صندوق برتر
در جمــع 30 صنــدوق ثــروت ملــی برتــر 
دارایی هــا،  میــزان  منظــر  از  جهــان 
صنــدوق توســعه ملــی ایــران در رتبــه 
17 قــرار دارد. در ادامــه 30 صنــدوق برتــر 

می گذارنیــم.  نظــر  از  را 

میزان دارایی به میلیارد دالر است.

وژچین کویتنر امارات متحده 
سنگاپورعربی-ابوظبی

 China
 Investment
Corporation

 Government
 Pension Fund
Global

 Abu Dhabi
 Investment
Authority

 Government of
 Singapore Investment
Corporation

 Kuwait
 Investment
Authority

1351

1136

790690

750
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 امارت متحده 
عربی-دبی

وسیهترکیه ر امارات متحده 
کره جنوبیعربی

 Investment
 Corporation
of Dubai

 Turkey
Wealth Fund

 Mubadala
 Investment
Company

 Korea
 Investment
Corporation

 National
Welfare Fund

294

284 309177

182
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سنگاپورعربستان سعودی چینقطرهنگ کنگ

 Hong Kong
 Monetary Authority
Investment Portfolio

 Qatar
 Investment
Authority

 National Council
 for Social Security
Fund

 Temasek
Holdings

 Public
 Investment
Fund

589461

447 496 607
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ونئیآالسکا قزاقستانبر ایاالت متحده 
لیبیآمریکا- تگزاس

 Alaska 
 Permanent
 Fund
Corporation

 Brunei
 Investment
Agency

 University of
 Texas Investment
Management Company

 Libyan
 Investment
Authority

Samruk-
Kazyna JSC

71

846967
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امارت متحده 
استرالیاعربی-دبی  امارات متحده کاناداایران 

عربی-فدرال

 National
 Development
Fund of Iran

 Alberta’s
 Heritage
Fund

 Emirates
 Investment
Authority

 Future Fund
 Management
Agency

 Abu Dhabi
 Developmental
 Holding 
Company

139106

87 125 159

میزان داراییمیزان دارایی

میزان دارایی میزان دارایی میزان دارایی

وق
ند

 ص
ام

ن

وق
ند

 ص
ام

ن

وق
ند

 ص
ام

ن

وق
ند

 ص
ام

ن

وق
ند

 ص
ام

ن

1619 18 1720

ایاالت متحده 
آذربایجانآمریکا- تگزاس مالزیاتیوپیقزاقستان

 Kazakhstan
 National
Fund

 Ethiopian
 Investment
Holding

 Khazaneh
 Nasional
Berhad

 State Oil
Fund

 Texas
 Permanent
School Fund

5538

36 45 58

میزان داراییمیزان دارایی
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منبع:
https://www.swfinstitute.org/
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گــزارش  آســیا و منطقــه متمرکــز اســت.  یــت صندوق هــای ثــروت ملــی جهــان در  کل دارایی هایــی تحــت مدیر 80 درصــد از 
حاضــر نمایانگــر پراکندگــی میــزان دارایــی صندوق هــای ثــروت ملــی بــه تفکیــک منطقــه جغرافیایــی در جهــان اســت. 

آخرین به روزرسانی میزان دارایی صندوق های ثروت ملی به تفکیک منطقه جغرافیایی

کلونی سرمایه ها در آسیا و خاورمیانه 

11 هزار و 358 میلیارد دالر
میزان کل دارایی های تحت مدیریت صندوق های ثروت ملی جهان

آسیا: سهم 43.5 درصدی 
4 هزار و ۹37 میلیارد دالر
میزان دارایی های تحت 

مدیریت صندوق های ثروت 
ملی در آسیا
43.۵ درصد

سهم آسیا از میزان کل 
دارایی های تحت مدیریت 

 صندوق های ثروت ملی 
در جهان

اقیانوسیه: سهم 3 درصدی 
3۵۹ میلیارد دالر

میزان دارایی های تحت 
مدیریت صندوق های ثروت 

ملی در اقیانوسیه
3 درصد

سهم اقیانوسیه از میزان کل 
دارایی های تحت مدیریت 

 صندوق های ثروت ملی 
در جهان

یکای التین: سهم 0.3 درصدی  آمر
33 میلیارد دالر

میزان دارایی های تحت مدیریت صندوق های ثروت ملی در آمریکای التین
0.3 درصد

سهم آمریکای التین از میزان کل دارایی های تحت مدیریت صندوق های ثروت ملی در جهان

خاورمیانه: سهم 36.5 درصدی 
4 هزار و 140 میلیارد دالر

میزان دارایی های تحت مدیریت 
صندوق های ثروت ملی در 

خاورمیانه
36.۵ درصد

سهم خاورمیانه از میزان کل 
دارایی های تحت مدیریت 

 صندوق های ثروت ملی 
در جهان

یکای شمالی: سهم 3 درصدی  آمر
321 میلیارد دالر

میزان دارایی های تحت مدیریت 
صندوق های ثروت ملی در آمریکای 

شمالی
3 درصد

سهم آمریکای شمالی از میزان 
کل دارایی های تحت مدیریت 

 صندوق های ثروت ملی 
در جهان

اروپا: سهم 13.5 درصدی 
یک هزار و ۵14 میلیارد دالر

میزان دارایی های تحت 
مدیریت صندوق های 

ثروت ملی در اروپا
13.۵ درصد

سهم اروپا از میزان کل 
دارایی های تحت مدیریت 

 صندوق های ثروت ملی 
در جهان

یقا: سهم 0.5 درصدی  آفر
۵4 میلیارد دالر

میزان دارایی های تحت 
مدیریت صندوق های 

ثروت ملی در آفریقا
0.۵ درصد

سهم آفریقا از میزان کل 
دارایی های تحت مدیریت 

 صندوق های ثروت ملی 
در جهان
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