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"الدفاعيةاألسهم "

مفاهيم تنمويةسلسة 
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 
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ــةمقتطفــــــــــــــــات تنمويــــــــــــــ

نبذة عن المفهوم

هه الكهاااألسهم اادته ال أمهءا ماتقاًاهتسءقاا اهضةقعا  ه (اDefensive Stock"ا)األسهم اادفاعيةه "▪

م ااألسه"ادنأءايناحعد ااالقتصعم،اوحعد اسهق ااألسهم ايعًه ،اول اهألسااألسهم اادفاعيةه ا   قهعا

،ا؛األ معا قلايءض ادكفوراتااالقتصعم  ااه ااتهءاتاادتقسه عت(Non-Cyclical Stocks"ا)غةءاادفور  

.عوادءكقم؛احةثالأل ااألسم اادفاعية اًعالقز  عتا ر عحاثع ت ،او س عرا سم ا كثءاثضعلق

ر  ؛اوخهه فااتههءاتاادءكههقم،ا  ههةماادألاههتثألءوهايههعماقا سههمألقعاماعيةهه اثدههساً ههعاأم ااالسههتثألع▪

م اًهنا عحةه ا خهءت،ال كهسااألسه.اوادت ا كقها ماؤهعاجةفقا،ايكساادهءغ اًهنااال كألهعالااالقتصهعم 

.كألعالادفور  اادفوراااالقتصعم  اًناخ فااالزمهعرا ثنعتااال ت عالااالقتصعم ،اوادءكقما ثنعتااال 

سهم ااأل"لسكضعتااألسم ااةألعا ت كقا عداق اككل،اويعماقاًهعالهأل ا(اBeta"ا) ةتع"و سةساً عًلا▪

م اادفاعيةهه ا ناهه  اليء ضةهه اًن   هه ؛األ مههعا قههلالههأثءقاا تسكضههعتااداههق ،اولههأل ااألسهه"اادفاعيةهه 

.ا    قهههههعالسكةهههههف قعاًهههههناادس عيهههههعتاادتههههه النهههههتةااد هههههءور عتا واادألهههههقامااالسهههههتم كة ااألسعسهههههة

 ااعدألاههتمككقهاادههي نا نههتءوهاًثههلاهههي ااداههكعا وااد ههفًعتاسةاههتألءوهااهه ا ههءا مع،ا  هه

.ااادنأءايناادءكقم

"األسهم الدفاعية"

وه ااألسم اادته السهف ما، (Defensive Stock" )األسهم الدفاعية" تنعوفااد ءضاادتعد اً مقما
جهفالقز  عتا ر عحاًاتألءا،اوًكعسباًاتسءاا  ه اادنأهءايهناحعده اسهق ااألسهم ايعًه ق،او ق
ورااطكههباًاههتألءايكههساًنتيههعتااألسههم اادفاعيةهه ،اودههيداال تضههءا كثههءااسههتسءارقااخهه فاًءاحههلام

.ااأليألعفاادأل تك  
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مـركـز الـمـعـلـومات ودعـم اتـخـاذ الـقـرار الـتـابـع لـمـجـلـس الـوزراء الـمـصـري

لماذا يُفضَل االستثمار في األسهم الدفاعية؟

صهههعم ،اا ههه فااتهههءاتاادءكهههقمااالقت: المسااااعدة فاااي تقليااال تقلبااااس المرفةاااة االساااتثمارية▪

سهم اسة تألفاادألاتثألءوهايكسااألسم اادفاعية اد ألع تم اًناادألز فاًنااد اهع ء،اولهقاءااأل

 هه اثدههساادفاعيةهه ا   قههعايع ههفقاايعدةقههعادتقز  ههعتااألر ههعحا ثنههعتاركههقمااألسههقا ،اًألههعا ي كمههعاثضههعا اجيا

.ااً  أ اادألاتثألء

ا  ءاهقهاادكثةهءا عدناهض ادكألاهتثألء ناادهي ناال:اخيار قابل للتطبيق للمساتثميين األقال خباية▪

ثألء نايههناسههق ااألسههم ،ااههمهاااألسههم اادفاعيةهه ال  ههف اخةههعرقااجةههفقاادكضههفت،اامهه الاههأل ادكألاههت

ناهض او عد.ا عدت ءفايكسااداق ا ودقهعاموهاً هعدضتم ا عدأل هعطءاا هء لاًهعدم ا أسهم ا كثهءاقهقا

كههلاًههنادكألاههتثألء ناادههي نا مههع قهاادأل ههعطءا،ال  ههف ااألسههم اادفاعيةهه اخةههعرقااًنعسههضقع،اامهه الس

.ادأل عطءا نكلاكضةءاًعالسف  اًكعاأااًنعسض 

عاوسهةك ااألسهم اادفاعيةه اهه ا   قه(: من خالل توزيعااس األرباا )توفيي تدفق ثابت لإليياداس ▪

جةههفاادي ههلاادههفخلا  ةههفقاايههنالههفاوفااألسههم ،اامهه الههقاءا ا ههلالقز  ههعتااألر ههعحااهه اكههلاًههنا

تاألسقا اادصعيفااوادمع   ا نكلايعم،اًألعا ألن اادألاتثألء نالفاسقعاثع تقعادإل ءاما

لكهقها خةءقاا،اهنعكااتءاتاا ااد عماالالكقهااةمهعااألسهقا اهضقطةه ا واده قم  ،او هفدقعاًهنا دها،▪

 ألع ه اا اًثهلاههي اادأهءوف،ال  هف ااألسهم اادفاعيةه اًهنا ا هلااالسهتثألعراتاد.ا ف فااادتسكب

.ر لاًعفاادألاتثألء،اولسكةلاادأل عطء

ا احفوثالسكضعتاكضةهءا،اًهعاا   عضهعتاكضةهءا2020ا ايعما"ا19-كقاةف"هيا،اوقفالاضضتاجع   ا▪

اواجهق زام"ا اسق ااألسم ،اًألعالاضباا ا يءااد ف فاًناادألاتثألء ن،ااضةنألعاا    اًؤ ءا

،ا(S&P 500"ا)500سهههتع فرما  هههفا هههقرزا"،او(Dow Jones Industrial Average, DJIA"ا)ادصهههنعي 

خهههه فااديع  هههه ،ا دههههض تااألسههههم اادفاعيةهههه اًهههه  قاا ًنقههههعادكألاههههتثألء نا(اNasdaq"ا) عسههههفاك"و

.اد ع  ةن

األًء كة اه اًثعفايكساادأل زوهاادفاعي اادي ا(اB&G Foods)" سا  فاجسااقمزا"كيدا،ال  ف ا ءك ا▪

؛احةههثاقعًههتاادنههءك ا"19-كقاةههف"كههعهاقههعمرقاايكههسالسههف  ايع ههفاثع ههتايكههسااالسههتثألعرا ثنههعتاجع  هه ا

 ،ا تصهههنةع،او ةهههعااألط ألههه اادألاهههتسءاايكهههساادءاهههقف،اواألط ألههه اادأليألهههفااوادألنتيهههعتاادألنزدةههه

،اًألههعالاههضبااهه اارل ههعلا سههم اادنههءك ا2020ولقز  مههع،اخهه فااأل ههمءااداههت ااألودههساًههنايههعما

%.36 ناض ا

هقاًثعفايكهسا(American Airlines, AAL"ا)اد  قطااديق  ااألًء كة " عدألسعر  ،اامهااسم ا ءك ا▪

".19-كقاةف"األسم اادفور  اادت التأثءا نفاا عدفوراااالقتصعم  ،اولأثءتا نكلاخعصا يع   ا

Source: - “Defensive Stock.”اCorporate Finance Institute, https://bit.ly/38WMdb3, (Accessed: MAY 31, 2022).




