جهاز أبوظبي لالستثمار يعيّن ماركوس لوبيز دي برادو رئيسا عالميا لألبحاث والتطوير
الكمي
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أعلن جهاز أبوظبي لالستثمار")الجهاز("عن تعيينه ماركوس لوبيز دي برادو في منصب رئيسا عالميا لألبحاث
والتطوير الكمي في دائرة االستراتيجية والتخطيط ليباشر مهامه فورا من مقره في أبوظبي.
وسينضم لوبيز دي برادو إلى وحدة تم إنشاؤها مؤخرا كجزء من دائرة االستراتيجية والتخطيط والتي أُسندت
إليها مهمة تطبيق منظومة عمل استثماري معتمدة على منهج البحث العلمي ومعززة بقدرات الذكاء االصطناعي
والحوسبة فائقة األداء.
وتمتد خبرة لوبيز دي برادو في إدارة االستثمارات والبحث العلمي ألكثر من  21عاما ،شغل خاللها عدة
مناصب في مجاالت استثمارية واكاديمية وبحثية .تولى مؤخرا منصب بروفيسور في مجال تعلّم اآللة في كلية
الهندسة بجامعة كورنيل ،باإلضافة لكونه أحد المؤسسين والرئيس التنفيذي في شركة "ترو بوزيتيف تكنولوجيز"
التي تقوم بتطوير تطبيقات الذكاء االصطناعي للمؤسسات المالية .وفي السنوات العشر األخيرة ،التحق بزمالة
بحثية في مختبر لورنس بيركلي الوطني ،حيث أجرى أبحاثا رائدة في الحوسبة فائقة األداء.
ويحمل لوبيز دي برادو درجة الماجستير في االقتصاد من جامعة دي سانتياغو دي كومبوستيال
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وشهادتي دكتوراه في التمويل الكمي من جامعة كومبلوتنسي بمدريد واالقتصاد المالي من الجامعة الوطنية في
مدريد ،كما أكمل أبحاث ما بعد الدكتوراه في كل من جامعتي هارفارد وكورنيل .وفي عام  ،1999حاز على
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جائزة التميز األكاديمي الوطنية في إسبانيا .وتقديرا إلنجازاته البحثية منحته المجلة األكاديمية المتخصصة
باالستثمارات المالية ( )The Journal of Portfolio Managementفي عام  2019جائزة
Quant of the Year Award

ويُضاف إلى إنجازات لوبيز دي برادو تأليفه ومشاركته في العديد من األبحاث المبتكرة والتي تم نشرها في
الكثير من الكتب والمجالت األكاديمية  ،كما أثمرت أبحاثه عن تسجيل  13براءة اختراع.
مالحظات للمحررين
تأسس جهاز أبوظبي لالستثمار في عام  ،1976وهو مؤسسة استثمارية عالمية تستثمر الموارد المالية نيابة عن
حكومة أبو ظبي ،من خالل انتهاجه استراتيجية تركز على تحقيق األداء على المدى الطويل.
يدير الجهاز محفظة تتألف مما يزيد على أربع وعشرين فئة أصول رئيسية وفرعية مختلفة ،تشمل األسهم
واالستثمارات ذات الدخل الثابت ،والعقارات ،واألسهم الخاصة ،والبنية التحتية .يتميز جهاز أبوظبي لالستثمار
بخبرة طويلة من االستثمار بحكمة من خالل اتخاذ قرارات تخدم أهدافه االستثمارية المتمثلة بتحقيق عائدات مالية
مستدامة طويلة األجل.
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