
  

  

تعليق ارقام     

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة األداء

-8.08% -2.91% -18.04% -31.20% العائد السنوي

1.84% 1.77% 1.80% 0.59%
االنحراف 

المعياري السنوي

-0.07% 0.00% -0.10% -0.14%
متوسط العائد 

السنوي

األنحراف المعيري 

التراكمي
العائد التراكمي

متوسط العائد 

التراكمي
األداء التراكمي

0.44% -21.49% -0.123%
نهاية سبتمبر - 

2016

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

- رسوم االسترداد 2.00% رسوم االشتراك

- رسوم األداء 1.70% رسوم اإلدارة

- رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

مفتوح النوع :

24-5-2008 تاريخ التأسيس :

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة مدير الصندوق :

الدخل والنمو نوع األصول :

مؤشر إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واألسمنت 

السعودية
المؤشر االسترشادى :

أسهم التصنيف :

لاير عملة الصندوق :

10 سعر التأسيس  :

سعر الوحدة            5.0950 #### (21.49)% تغير السعر منذ بداية العام ### صافي قيمة األصول 16,649,215.00            

شركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة

تقرير أرقام – سبتمبر 2016 إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء واإلسمنت السعودية

استراتيجية االستثمار

يتبع الصندوق استراتيجية استثمار فعالة من خالل االستثمار في أسهم 

شركات متوافقة مع الشريعة االسالمية مختارة مدرجة في سوق األسهم 

السعودية وذلك وفقاً لمؤشر إتش إس بي سي ألسهم شركات البناء 

واالسمنت السعودية

هدف الصندوق

تهدف المحفظة إلى تحقيق نمو رأس المال من خالل االستثمار في شركات 

اإلنشاءات واالسمنت المدرجة في سوق األسهم السعودية على المدى 

المتوسط إلى البعيد

بناء واإلسمنت السعودية عائد  حقق إتش إس بي سي ألسهم شركات ال

حالي  ثالث من العام ال تراكمي نسبته -21.49% حتى نهاية الربع ال

.2016

بناء واإلسمنت السعودية بإستثمار  يقوم إتش إس بي سي ألسهم شركات ال

أصوله في أسهم شركات متوافقة مع الشريعة االسالمية مختارة مدرجة في 

سوق األسهم السعودية ؛ محققا متوسط عائد في نهاية سبتمبر 2016 

بنسبة -%0.12

أما عن مستوى المخاطر نالحظ ان االنحراف المعياري للصندوق انخفض 

الى 0.44% مقارنة بـ 0.87% في نهاية سبتمبر 2015م. مما يدل على 

انخفاض معدل المخاطر لالستثمار بالصندوق

 التحليل األحصائى
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النسبة القطاع

73.83% األسمنت

24.10% قطاع التشييد والبناء

2.07% نقدا

نسبة األستثمار الشركة

13.00% شركة االسمنت السعودية

9.00% شركة اسمنت ينبع

9.00% شركة االسمنت العربية

8.00% شركة اسمنت ام القري

8.00% شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
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توزيع القطاعات توزيع القطاعات

تفاصيل اكبر استثمارات تفاصيل اكبر استثمارات

 أداء الصندوق عائد الصندوق

عائد الصندوق

-8.83% شهر

-21.30% 3 شهور

-16.60% 6 شهور

-31.20% 1 سنة

-21.49% تغير السعر منذ بداية العام

-49.05% تغير السعر منذ التأسيس
IM 3M 6M 1Y YTD YSI

            -8.83% -21.30 -16.60 -31.20 -21.49 -49.05
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 تذبذب السعر منذ بداية العام

 األداء

 األصول والخصوم

 يونيو 2016 ديسمبر 2015

23,350,693 21,166,198 إجمالي األصول

2,182 2,934 إجمالي المطلوبات

23,348,511 21,163,264 صافى االصول

(10,302,770) (330,726) صافى الدخل

بلغت عوائد الصندوق -21.49% في 30-09-2016 مقارنة بعائد قدره -20.59% في 30-09-2015 حيث يمثل هذا  انخفاض 

في اداء نهاية سبتمبر 2016 قدره %0.9

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 شركات البناء واإلسمنت السعودية


