
  

  

تعليق ارقام     

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة األداء السنوي

-3.86% -1.46% -4.01% 5.95% العائد

28.73% 16.07% 14.97% 16.28%
االنحراف 

المعياري

0.04% 0.00% -0.04% 0.06% متوسط العائد

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة العائد التراكمي

-27.03% -7.10% -11.55% 5.95%
نهاية ديسمبر - 

2016

الحد األدنى لالسترداد 2,500.00        الحد األدنى لالشتراك 5,000.00      

- رسوم االسترداد 2.00% رسوم االشتراك

- رسوم األداء 2.30% رسوم اإلدارة

- رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

مفتوح النوع :

6-3-2008 تاريخ التأسيس :

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة مدير الصندوق :

الدخل والنمو نوع األصول :

مؤشر مركب المؤشر االسترشادى :

أسهم التصنيف :

دوالر عملة الصندوق :

10 سعر التأسيس  :

متوافق التصنيف الفرعي :

األسواق الناشئة التركيز الجغرافي :

سعر الوحدة            7.2969 #### 5.95 % تغير السعر منذ بداية العام ### صافي قيمة األصول 18,005,415.00            

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

تقرير أرقام  السنوي – ديسمبر 2016 إتش إس بي سي ألسهم األسواق العالمية الناشئة

استراتيجية االستثمار

يقوم الصندوق بإتباع سياسة اإلستثمار في أسهم وأدوات األسهم في 

االسواق الناشئة او أسهم شركات مدرجة في البورصات العالمية بشرط 

ان تكون لهذه الشركات نشاط عمل اساسي او ارتباطات إستثمارية في 

األسواق الناشئة

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو في رأس المال علي المدي الطويل من 

خالل اإلستثمار في محفظة استثمارية تتضمن أسهم شركات مدرجة 

بأسواق األسهم الناشئة وتستوفي المعايير الشرعية

ناشئة عائد تراكمي  حقق إتش إس بي سي ألسهم األسواق العالمية ال

حالي 2016. نسبته 5.95% حتى نهاية العام ال

ناشئة بإستثمار أصوله  يقوم إتش إس بي سي ألسهم األسواق العالمية ال

ناشئة او أسهم شركات مدرجة في  في أسهم وأدوات األسهم في االسواق ال

البورصات العالمية ؛ محققا متوسط عائد في نهاية ديسمبر 2016 بنسبة 

0.06%

أما عن مستوى المخاطر نالحظ ان االنحراف المعياري للصندوق ارتفع 

الى 16.28% مقارنة بـ 15.66% في نهاية ديسمبر 2015م. مما يدل 

على ارتفاع معدل المخاطر لالستثمار بالصندوق

 التحليل األحصائى
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النسبة الدولة

33.90% الصين

16.40% الهند

13.60% تايوان

11.00% البرازيل

5.30% شمال افريقيا

19.80% اخري

نسبة األستثمار الشركة

8.60% Tencent Holdings Ltd. 

5.80% Taiwan Semiconductor 

6.60% Alibaba Group HLD-ADR

3.80% China Mobile Ltd.

3.00% Infosys Ltd. ADR

3.20% Yandex NV

2.40% Baidu.Com Spon ADR

1.70% Ultrapar Participacoes SA

1.60% PT Telekomunikasi PT

1.50% Infosys Ltd
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٣١ أكتوبر ٢٠١٦ التوزيع الجغرافي كما في 

٣١ أكتوبر ٢٠١٦ ٣١ أكتوبر ٢٠١٦تفاصيل اكبر استثمارات كما في  تفاصيل اكبر استثمارات كما في 

٣١ أكتوبر ٢٠١٦ التوزيع الجغرافي كما في 
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 تذبذب السعر منذ بداية العام

 األداء

(أشهر  6مقارنة األصول والخصوم )   

 أداء الصندوق عائد الصندوق

عائد الصندوق

0.02% شهر

-7.93% 3 شهور

-0.28% 6 شهور

5.95% 1 سنة

5.95% تغير السعر منذ بداية العام

-27.03% تغير السعر منذ التأسيس

 ديسمبر 2015 يونيو 2016

18,919,817 18,332,357 إجمالي األصول

47,408 30,783 إجمالي المطلوبات

18,872,409 18,301,574 صافى االصول

1,095,753 (2,502,847) صافى الدخل

بلغت عوائد الصندوق 5.95% في 31-12-2016 مقارنة بعائد قدره -12.08% في 31-12-2015 حيث يمثل هذا  ارتفاع في 

اداء نهاية ديسمبر 2016 قدره %18.03

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

شركة أرقام

قسم صناديق االستثمار

إتش إس بي سي ألسهم األسواق العالمية الناشئة


