
  

 

إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة       

 : مفتوحالنوع 

 1002-11-11: تاريخ التأسيس 

  تش إس بي سي العربية السعودية المحدودةإ: شركة مدير الصندوق 

 : الدخل والنمونوع األصول 

ممشر إتش إس بي سي ل سشؤ : المؤشر االسترشادى 
  الدتروكيمةوية السعودية

 : األسشؤ التصنيف 

 : لايرعملة الصندوق 

10.00سعر التأسيس :.   

إتش إس بي سي لفرص األسهم البتروكيماوية السعودية      5102تقرير النصف سنوي    

 6.6,.7سعر الوحدة  :               26.,,تغير السعر عن بداية العام :                            2,762,66,,صافى قيمة األصول : 

 

 استراتيجية االستثمار

يتبع الصندوق استراتيجية استثمار فعالة وذلك من خالل االستثمار في محفظة 
استثمارية تتضمن أسهم شركات بتروكيماويات مختارة مدرجة في سوق األسهم 

  السعودي.

  هدف الصندوق

تهدف المحفظة إلى تحقيق رأس المال من خالل االستثمار في الشركات 
البتروكيماوية المدرجة في سوق األسهم السعودية على المدى المتوسط إلى 

  البعيد.

التعليق     

المركز  جاء  إتش إس بي سي لفرص األسهم البتروكيماوية السعودية

السادس من حيث العائد منذ بداية العام في ترتيب صناديق االستثمار 

بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعوائد منذ بداية العام بلغت 

 5102% حتى نهاية النصف االول من العام الحالي 55.22

في الشركات  وحقق الصندوق الذي يستثمر اصولة بشكل اساسي

–مؤشر شارب  البتروكيماوية المدرجة في سوق األسهم السعودية 

عائد نصف سنوي . و 5102خالل النصف األول من عام  1.100

 % خالل الربع األول...1-% مقارنه بـ 1..0بنسبه   

أما عن مستوى المخاطر فنرى ان االنحراف المعياري للصندوق 

% في الربع االول وهذا يدل .2.1% مقارنة ب 0.05انخفض الى 

 على انخفاض معدل المخاطر لالستثمار بالصندوق.

 

 2255.55, الحد األدنى لالسترداد 22555.55 الحد األدنى لالشتراك

 %1.11 رسوم اإلسترداد %5.11 رسوم االشتراك

 % 1.11 رسوم األداء %0.21 رسوم اإلدارة

 %1.1 رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

 التحليل اإلحصائي

 األداء
الربع 

 األول

المصف 

 سنوي
سنة .  سنة 2  سنة 6  

منذ 

 التأسيس

 العائد السنوي

 الصندوق

-1...% 0..1 % -1.23 % 5.11% 5.24% -0.10% 

االنحراف المعياري 

 السنوي الصندوق
2.1.% 0.05% 01..0% 00.12% 

05.34

% 
50.22% 

متوسط العائد 

 الصندوق
-1.10% 1.0. % 

-

1.10% 
1.55% 1.52% 1.02% 

مؤشر شارب 

 الصندوق

-

41.22% 
-0.20% -52.10% 1.11% 4.3.% -03..2% 
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 توزيع القطاعات توزيع القطاعات

 النسبة قطاع

%..... الشركات البتروكيماوية  

%1.05 النقد  

%011.11 اإلجمةلي  

 الصندوق 

 0.81- شهر

 24.28 شهر 3

 22.57 شهر 6

 8.96- سنة 1

 34.00 سنة 3

 52.26 سنة 5

 22.57 تغير السعر منذ بداية العام

 13.28- تغير السعر منذ التأسيس

 عائد االجل القصير

0%

الشركات البتروكيماوية النقد

شهر 0 شهر3 شهر 0 سنة 0
3 

سنوات
2 

سنوات

منذ 
بداية 
العام

منذ 
التاسيس

المؤشر االرشادى 0 0 0 0 0 0 0 0

الصندوق -0.81 24.28 22.57 -8.96 34.00 52.26 22.57 -13.28
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الصندوق المؤشر االرشادى

”شركات  2اعلى ” توزيع األصول   

 الصندوق 

 %63.00 السعودية للصناعات األساسية

 %9.00 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

 %9.00 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات

 %8.00 شركة البتروكيماويات الوطنية 

 %7.00 شركة التصنيع الوطنية 

”شركات  2اعلى ” توزيع األصول   
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السعودية 
للصناعات 

األساسية

ية الشركة السعود
العالمية 
اتللبتروكيماوي

شركة ينبع 
الوطنية 
اتللبتروكيماوي

شركة 
ات البتروكيماوي
الوطنية 

ع شركة التصني
الوطنية 

الصندوق

 أداء الصندوق ) نسبة التغير من صافي قيمة الوحدة(
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 األداء

  مقارنة  5102-0-31% في 55.22بلغت عوائد الصندوق

حيث يمثل هذا ارتفاع  5102-3-30%  في .3.0–بعائد قدره 

 % . 50.52في أداء الربع الثاني قدره 

 .درجة المخاطر في الصندوق عالي 

5.2,تذبذب السعر خالل الربع الثاني    

 األصول والخصوم

  
ديسمبر 
,5.6 

ديسمبر 
,5.2 

 .22,4.1,12 0,250,200. إجمالي األصول

 45,240 05.,22 إجمالي المطلوبات

 حقوق المساهمين
 

.0,002,024 
22,432,335 

 0.1,.03,05- ..5,.22,.5 صافى الدخل

 -

 2.0000

 4.0000

 6.0000

 8.0000

 10.0000

تذبذب السعر خالل النصف سنوي

تش إس بي سي العربية السعودية المحدودةإتقرير نصف سنوي                                 مدير الصندوق :  شركة     

صندوق إتش إس بي سي لفرص األسهم البتروكيماوية السعودية  شركة ارقام بلس                                      

قسم صناديق االستثمار   


