
  

  

تعليق ارقام     

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة األداء

7.48% 7.23% 9.06% 10.35% العائد السنوي

3.21% 2.03% 1.51% 1.12%
االنحراف 

المعياري السنوي

0.40% 0.19% 0.15% 0.11%
متوسط العائد 

السنوي

األنحراف المعيري 

التراكمي
العائد التراكمي

متوسط العائد 

التراكمي
األداء التراكمي

1.20% 8.53% 0.122%
نهاية سبتمبر - 

2016

الحد األدنى لالسترداد 1,000.00       الحد األدنى لالشتراك 2,000.00     

- رسوم االسترداد 2.00% رسوم االشتراك

- رسوم األداء 2.30% رسوم اإلدارة

- رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

مفتوح النوع :

12-12-2005 تاريخ التأسيس :

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة مدير الصندوق :

الدخل والنمو نوع األصول :

اليوجد المؤشر االسترشادى :

أسهم التصنيف :

دوالر عملة الصندوق :

10 سعر التأسيس  :

سعر الوحدة          22.1188 #### 8.53 % تغير السعر منذ بداية العام ### صافي قيمة األصول 40,857,681.00            

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

تقرير أرقام – سبتمبر 2016 إتش إس بي سي ألسهم الصين والهند المرن

استراتيجية االستثمار

يقوم الصندوق باالستثمار في أسهم شركات داخل الهند والصين، وربما 

يقوم الصندوق -طبقاً للسياسة االستثمارية المتبعة- باالستثمار فى العديد 

من األصول فى نفس السوق

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق عائدات على المدى الطويل عن طريق زيادة 

رأس المال من خالل االستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة فى العديد من 

األوراق المالية للشركات الصينية والهندية

هند المرن عائد تراكمي نسبته  صين وال حقق إتش إس بي سي ألسهم ال

حالي 2016. ثالث من العام ال %8.53 حتى نهاية الربع ال

هند المرن بإستثمار أصوله في  صين وال يقوم إتش إس بي سي ألسهم ال

صين ؛ محققا متوسط عائد في نهاية سبتمبر  هند وال أسهم شركات داخل ال

2016 بنسبة %0.12

أما عن مستوى المخاطر نالحظ ان االنحراف المعياري للصندوق ارتفع 

الى 1.2% مقارنة بـ 1.05% في نهاية سبتمبر 2015م. مما يدل على 

ارتفاع معدل المخاطر لالستثمار بالصندوق

 التحليل األحصائى
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النسبة القطاع

3.15% نقدا

46.60% الهند

50.25% الصين

نسبة األستثمار الشركة

10.00% Tencent Holdings Ltd

10.00% Alibaba Group Holding Ltd

7.00% Infosys Ltd.

6.00% China Mobile Ltd

5.00% Wipro Ltd.

5.00% Baidu Inc-Class A

4.00% HCL Technologies Ltd

4.00% Maruti Suzuki India Ltd

3.00% Oil & Natural Gas Corp. Ltd

3.00% Emami Ltd.
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تفاصيل اكبر استثمارات تفاصيل اكبر استثمارات
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 تذبذب السعر منذ بداية العام

 األداء

 األصول والخصوم

 أداء الصندوق عائد الصندوق

عائد الصندوق

4.02% شهر

11.66% 3 شهور

11.91% 6 شهور

10.35% 1 سنة

8.53% تغير السعر منذ بداية العام

121.19% تغير السعر منذ التأسيس

 يونيو 2016 ديسمبر 2015

39,002,770 37,113,916 إجمالي األصول

50,849 114,352 إجمالي المطلوبات

38,951,921 36,999,564 صافى االصول

(1,054,714) (1,137,365) صافى الدخل

بلغت عوائد الصندوق 8.53% في 30-09-2016 مقارنة بعائد قدره -4.31% في 30-09-2015 حيث يمثل هذا  ارتفاع في 

اداء نهاية سبتمبر 2016 قدره %12.84

درجة المخاطر في الصندوق عالية
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شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودةمدير الصندوق :تقرير أرقام – سبتمبر 2016

شركة أرقام

قسم صناديق االستثمار

إتش إس بي سي ألسهم الصين والهند المرن


