
  

 

مورغان ستانلي السعودية     

 : مفتوحالنوع 

 9772-70-70: تاريخ التأسيس 

  : مورغان ستانلي السعوديةمدير الصندوق 

 : تنمية رأس المالنوع األصول 

  : مؤشر تداول لألسهم السعوديةالمؤشر االسترشادى 

 : األسهم التصنيف 

 : لايرعملة الصندوق 

077077سعر التأسيس :.   

صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية     5102تقرير النصف سنوي      

              111.32سعر الوحدة  :            %11.02تغير السعر عن بداية العام :                          333,103,111صافى قيمة األصول : 

 

 استراتيجية االستثمار

يتبع الصندوق استراتيجية طويلة األجل مركزا على سعر األسهم للشركة المعنية 
مقارنة بتقييمه لتلك لشركة من ناحية أرباحها المتوقعة وقيمة أصولها وتدفقاتها النقدية 

المحتملة على المدى الطويل ويتبع الصندوق سياسة استثمارية نشطة وذلك باختيار 
أسهم يتوقع أن يرتفع سعرها بناء على تحليل القطاع و/ أو العوائد المتوقعة لهذه 

  األسهم

 هدف الصندوق

هدف الصندوق الى تنمية رأس المال وتحقيق مستوى من النمو على المدى الطويل ي
  .وذلك عن طريق االستثمار في أسهم مدرجة في السوق المالية السعودية 

 التحليل األحصائى

 سنة 1  سنة   1 نصف سنوي الربع االول األداء
منذ 

 التأسيس

متوسط العائد السنوي 

 للصندوق

متوسط العائد السنوي 

 للمؤشر

1.32% 

1.53% 

1.43% 

1.09% 

0.10% 

1.39% 

1.99% 

1.45% 

0.03% 

1.28% 

العائد السنوي 

 للصندوق

 العائد السنوي للمؤشر

3.78% 

5.39% 

4.87% 

0.99% 

00.66% 

4.13% 

00.17% 

4.55% 

05.71% 

2.90% 

االنحراف المعياري 

 السنوي للصندوق

االنحراف المعياري 

 للمؤشر

8.42% 

7.61% 

7.40% 

7.13% 

03.73% 

05.59% 

02.73% 

03.40% 

07.40% 

02.37% 

مؤشر شارب 

 للصندوق

 TASIمؤشرشارب 

1.50 

1.12 

1.39 

-1.110 

1.71 

1.07 

1.28 

1.07 

1.63 

1.52 

Information 

ratio 
1.06 1.39 1.26 1.44 1.41 

Treynor ratio 1.15 1.13 1.01 1.19 1.00 

Beta 0.16 1.98 1.92 0 1.96 

التعليق      

جاء صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية في المركز 

الخامس من حيث العائد منذ بداية العام  في ترتيب  صناديق 

االستثمار بالمملكة العربية السعودية وذلك بعوائد منذ بداية 

% حتى نهاية النصف االول من العام 53.18العام بلغت 

.5102الحالي   

في أسهم  وحقق الصندوق الذي يستثمر أصوله بشكل أساسي

 1.39في مؤشر شارب  مدرجة في السوق المالية السعودية، 

خالل  1.13و ايضا ترينور   1.39و المؤشر المعلوماتي  

. عائد نصف سنوي بنسبه  5102النصف األول من عام 

% في الربع االول 3.78% مقارنه ب  4.87  

أما عن مستوى المخاطر فنرى ان االنحراف المعياري 

% في الربع 8.42% مقارنة ب 7.40للصندوق انخفض الى

االول  بما يتوافق مع االنخفاض في االنحراف المعياري 

للمؤشر االسترشادي ايضا وهذا يدل على انخفاض  معدل 

 المخاطر لالستثمار بالصندوق

 

الحد األدنى 

 لالشتراك

10,000.

00 

الحد األدنى 

 لالسترداد

10,000.00 

 %1.21 رسوم اإلسترداد % 0.21 رسوم االشتراك

 % 1.11 رسوم األداء % 0.72 رسوم اإلدارة

 % 1.01 رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة



5 

 

 توزيع القطاعات نسب قطاعات الصندوق

 النسبة من صافى قيمة االصول قطاعات

%11.33 البنوك  

%31.31 التجزئة  

%33.11 البتروكيماويات  

%32.01 الزراعة  

%7.37 تأمين  

%1.14 الفنادق  

%1.30 الصناعى  

%1.41 اسمنت  

%1.33 البناء و العقارات  

%0.41 النقل  

%3.14 االتصاالت  

 عائد الصندوق امام المؤشر

 األصول والخصوم

  
ديسمبر 
1031 

ديسمبر 
1031 

 إجمالي األصول
 

0 ,717,361  
5,686,578 

 497,793 596,713 إجمالي المطلوبات

 حقوق المساهمين
 

0,401,627 
5,088,482 

 صافى الدخل
 

08,301,631 
00,998,523 

1031تذبذب السعر خالل النصف األول من عام   

عائد المؤشر 
 المدة عائد الصندوق االسترشادي

3.20%  9.83%  شهور 3 

9.14%  53.18%  شهور 6 

9.14%  53.18%  التغير منذ بداية العام 

-4.48%  31.14%  سنه 0 

32.45%  035.91%  سنة 3 

49.05%  072.97%  سنة 2 

65.58%  542.08%  التغير منذ التأسيس 

 أداء الصندوق ) نسبة التغير من صافي قيمة الوحدة(
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  حيث يمثل هذا ارتفاع في أداء الربع  5102-3-30% في 6.89مقارنة بعائد قدره  5102-6-0% في53.18بلغت عوائد الصندوق

 %06.09الثانى قدره 

  خالل نفس الفترة2.23مقارنة باالرتفاع في أداء المؤشر االرشادى قدره% 

 درجة المخاطر في الصندوق مرتفعة 

 

 األداء

  تقرير نصف سنوي                                 مدير الصندوق :  شركة مورغان ستانلي السعودية

صندوق مورغان ستانلي لألسهم السعودية  شركة ارقام بلس                                      

قسم صناديق االستثمار   


