
  

 

 : مفتوحالنوع 

 4302-03-03: تاريخ التأسيس 

  شركة السعودي الهولندي المالية: مدير الصندوق 

 : تنمية رأس المالنوع األصول 

ي الهولندي لالكتتابات األولية موشر السعود: المؤشر االسترشادى 
 و المقدم من اس اند بي 

 : األسهم التصنيف 

 : لايرعملة الصندوق 

033033سعر التأسيس :.   

صندوق السعودي الهولندي لالكتتابات األولية      5102تقرير النصف سنوي    

 12.2159سعر الوحدة  :              22.42تغير السعر عن بداية العام :                           397,543,951صافى قيمة األصول : 

 

 استراتيجية االستثمار

يقوم الصندوق باستثمار اصوله في االكتتابات األولية ألسهم الشركات 

المدرجة في سوق األسهم السعودية بشكل رئيسي وكذلك شراء أسهم 

الشركات المدرجة حديثا في سوق األسهم السعودية . ويمكن للصندوق 

االستثمار في الصناديق المستثمرة في نفس مجاله وذلك بحسب ما يراه مدير 

  .الصندوق

  هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تنمية رأس المال المستثمر عبر االستثمار علللى اللملدى 
  0الطويل

التعليق      

في المركز الثامن   جاء صندوق السعودي الهولندي لالكتتابات األولية

من حيث العائد منذ بداية العام في ترتيب صناديق االستثمار بالمملكة 

% حتى 55.25وذلك بعوائد منذ بداية العام بلغت  العربية السعودية ،

 .5102نهاية النصف االول من العام الحالي 

أسهم الشركات  وحقق الصندوق الذي يستثمر أصوله بشكل أساسي في

 1.102-في مؤشر شارب المدرجة حديثا في سوق األسهم السعودية  

عائد نصف سنوي بنسبه  . و  5102خالل النصف األول من عام 

 % خالل الربع االول.5.12% مقارنه بـ 2..0

أما عن مستوى المخاطر فنرى ان االنحراف المعياري للصندوق 

% في الربع االول وهذا يدل 3..9% مقارنة ب .9.2انخفض الى 

 على انخفاض معدل المخاطر لالستثمار بالصندوق

 

 2,555 الحد األدنى لالسترداد 5,555 الحد األدنى لالشتراك

 %1.21 رسوم اإلسترداد % 0.21 رسوم االشتراك

 % 1.11 رسوم األداء %0.11 رسوم اإلدارة

 %1.51 رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

 التحليل األحصائى

 منذ التأسيس النصف سنوى الربع األول األداء

 العائد السنوي

 الصندوق

5.12% 0..2% 0.2.% 

االنحراف المعياري السنوي 

 الصندوق
9..3% 9.2.% 2.93% 

 %1.09 %1.03 %.1.0 متوسط العائد الصندوق

 %2..00- %0.22- %.0.2 مؤشر شارب الصندوق
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 الصندوق 

 2.23 شهر

 15.36 شهور 3

 22.42 شهور 6

 55.25 تغير السعر منذ بداية العام

 55.02 تغير السعر منذ التأسيس

 عائد االجل القصير

 األداء

  مقارنة بعائد  5102-2-91%في55.25بلغت عوائد الصندوق

حيث يمثل هذا ارتفاع في أداء  5102-9-90% في 0..2قدره 

 %02.20الربع الثانى قدره 

 .درجة المخاطر في الصندوق مرتفعة 

2515تذبذب السعر خالل النصف االول    
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 إجمالي األصول
 

1 
05,29.,20. 

 922 1 إجمالي المطلوبات

 حقوق المساهمين
 

1 
05.29.,132 

 صافى الدخل
 

1 
015,222 

السعودي الهولندي الماليةتقرير نصف سنوي                                 مدير الصندوق :   شركة    

صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية  شركة ارقام بلس                                      

قسم صناديق االستثمار   

 أداء الصندوق ) نسبة التغير من صافي قيمة الوحدة(

IM 3M 6M YTD YSI

الصندوق 2.23 15.36 22.42 22.42 22.16
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