
%2.0عمـولـــة االشتــراكفي 19 مايو 1992متـاريـــخ اإلنشـــاء

 %1.5  سنوياأتـعــــــاب اإلدارةدوالر أمريكيعمـلــة الصـــندوق

االثنين والثالثاء واألربعاءيـــوم التــقيـيـــــمدوالر10.00سعر الوحدة عند التأسيس

2,500   دوالرالحد األدنى لالشتراك أو الرصيد دوالر47.26سعر الوحدة الحالي

1,000   دوالرالحد األدنى للسحب أو اإلضـافةدوالر53.57أعلى سعر للوحدة خالل سنة

خالل خمسة أيام عملمــدة السـداد  عند السحبدوالر39.06أدنى سعر للوحدة خالل سنة

 MSCI AC Far East Free Excluding Japan Free Indexالمؤشر اإلرشادي للصندوق 

RIYSEASكود بلومبرغ 

األهداف  :  يقوم هذا الصندوق باستثمار أصوله وأمواله بالكامل في صندوق أسهم جنوب شرق آسيا (الصندوق األجنبي) الذي تديره شركة "فيدلتي الدولية" بهدف تنمية رأس المال على 

المدى الطويل في ظل مخاطر عالية نسبيًا من خالل استثمار أصوله بشكل رئيسي في أسهم كبرى الشركات اآلسيوية من دول حوض المحيط الهادئ ماعدا اليابان.

االستراتيجية  :  يعتمد مدير الصندوق األجنبي أثناء إدارته للصندوق على استخدام الوسائل البحثية واختيار الشركات التي تتميز بعوامل أساسية قوية وعناصر واعدة. كما يراعي عند توزيع 
األصول كل من األوزان النسبية للشركات في المؤشر اإلرشادي ومتطلبات المخاطرة واتجاه السوق واألوضاع االقتصادية والسياسية وأغراض الصندوق.

عائد المؤشرعائد الصندوقعائد المؤشرعائد 
االرشاديالصندوق

%30.14%36.18عـام 2006%0.9%1.5منذ أسبوع
%37.08%53.17عـام 2007-%2.94-%3.36منذ شهــر

-%53.65-%50.66عـام 2008-%3.09-%3.72منذ 3 شهـر
%66.50%67.90عـام 2009%6.50%5.61منذ 6 شهـر
%17.03%21.20عـام 2010%15.20%15.53منذ 9 شهـر
-%18.27-%17.99عـام 2011%4.56%5.24منذ 1 سنـة
%19.38%19.79عـام 2012-%4.53-%3.45منذ 3 سنـة
%0.68%4.24عـام 2013%15.38%15.99منذ 5 سنـة

%2.23-%2.57عـام 2014%20.70%59.15منذ 10 سنـة
-%11.57-%7.52عـام 2015%149.00%372.61منذ االنشـاء 

%5.60%6.11عـام 2016 حتى تاريخه

0.37الوحدات (مليون)17.26حجم الصندوق (مليون دوالر
من 2006 الى 2015

SAMSUNG ELECTRONICS  AIA GROUP LTDالمؤشر االشاديالصندوق
INDUST. & COML BK CHINA  TAIWAN SEMICONDUCTOR%3.6%6.8متوسط  العائد السنوي (الهندسي)

HOUSING DEV FIN. CORP  TENCENT HOLDINGS%21.8%22.1معدل المخاطرة
0.310.17UNITED OVERSEAS  BANK  HDFC BANK LTDنسبة العائد الى المخاطر

0.250.11SUN PHARMACEUTICAL IND.  CHINA MOBILE LTDمؤشر شارب

مالحظة: إن األداء السابق للصندوق ال يدل على ما سيكون عليه األداء المستقبلي، كما أن الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق  سيتكرر أو يكون مماثًال لألداء السابق.

معلومات عامة

سجل األداء

30-Nov-16

     السنة

ادارة االصول ، الريــــاض
www.riyadcapital.com

invperform@riyadcapital.com : لالستفسار أو للحصول على المزيد من المعلومات ، يرجى االتصال على إدارة األصول بالرياض المالية على

العائد والمخاطر

توزيع األصول أداء الصندوق

أكبر الشركات المستثمر بها الصندوق

الرياض الماليةصندوق اسهم جنوب شرق آسيا

آسيا الناشئة
78.9% 

آسيا والمحيط الھادئ
18.3% 
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حتى  2016عـام  2015عـام  2014عـام  2013عـام  2012عـام  2011عـام 
 تاريخه

عائد الصندوق عائد المؤشر


