
  

  

تعليق ارقام     

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة األداء السنوي

-12.86% #N/A -12.77% -1.97% العائد

16.85% 13.05% 16.85% 10.84%
االنحراف 

المعياري

-0.11% -0.11% -0.11% -0.01% متوسط العائد

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة العائد التراكمي

-33.83% #N/A -33.62% -1.97% نهاية سبتمبر 2017

الحد األدنى لالسترداد 5,000.00        الحد األدنى لالشتراك 10,000.00    

- رسوم االسترداد 2.00% رسوم االشتراك

- رسوم األداء 2.00% رسوم اإلدارة

0.20% رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

مفتوح النوع :

21-9-2014 تاريخ التأسيس :

عوده كابيتال مدير الصندوق :

تنمية رأس المال نوع األصول :

مؤشر عودة كابيتال لإلصدارات األولية المؤشر االسترشادى :

أسهم التصنيف :

لاير عملة الصندوق :

10 سعر التأسيس  :

متوافق التصنيف الفرعي :

المملكة العربية السعودية التركيز الجغرافي :

عالية مستوي المخاطر :

سعر الوحدة            6.6175 #### (14.90)% تغير السعر منذ بداية العام ### صافي قيمة األصول 28,942,523.55            

عوده كابيتال

تقرير الربع الثالث – 2017 صندوق عودة للطروحات األولية

استراتيجية االستثمار
  يقوم الصندوق باالستثمار بشكل أساسي في اإلصدارات األولية وأسهم 

حقوق األولوية القابلة للتداول للشركات السعودية المساهمة المدرجة في 

كالً من السوق المالية السعودية "تداول" والسوق الموازية "نمو" والتي لم 

يتم على إدراجها خمس سنوات مع إمكانية شراء أسهم الشركات المدرجة 

حديثاً في كالً من تداول ونمو والتي لم يمضي على إدراجها أكثر من خمس 

سنوات والمتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوق

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تنمية رأس المال بشكل متوافق مع معايير اللجنة 

الشرعية للصندوق وذلك من خالل تحقيق عائد يفوق أداء مؤشر عودة 

كابيتال لالصدارات األولية

ية عائد تراكمي نسبته -14.9% حتي  حقق صندوق عودة للطروحات األول

ثالث 2017 نهاية الربع ال

ية بإستثمار أصوله في اإلصدارات  يقوم صندوق عودة للطروحات األول

لتداول للشركات السعودية  قابلة ل وية ال ية وأسهم حقوق األول األول

المساهمة المدرجة في كالً من السوق المالية السعودية "تداول" والسوق 

تي لم يتم على إدراجها خمس سنوات ؛ محققا متوسط  الموازية "نمو" وال

ثالث 2017 قدره -%0.2 عائد في نهاية الربع ال

أما عن مستوى المخاطر نالحظ ان االنحراف المعياري للصندوق ارتفع 

ثاني 2017 مما يدل  الى 7.95% مقارنة بـ 4.34% في نهاية الربع ال

على ارتفاع معدل المخاطر لالستثمار بالصندوق

 التحليل األحصائى
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 األصول والخصوم تذبذب السعر منذ بداية العام

 أداء الصندوق عائد الصندوق

عائد الصندوق

-0.83% شهر

-3.53% 3 شهور

-5.85% 6 شهور

-1.97% 1 سنة

-14.90% تغير السعر منذ بداية العام

-33.83% تغير السعر منذ التأسيس

 ديسمبر 2016 يونيو 2017

54,001,558 175,936,066 إجمالي األصول

199,340 454,879 إجمالي المطلوبات

53,802,218 175,481,187 صافى االصول

(18,217,246) (11,451,105) صافى الدخل

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

اية عام األ عار منذ بد      تذبذب 

IM 3M 6M 1Y YTD SI

             -0.83% -3.53% -5.85% -1.97% -14.90% -33.83%

-40.00%

-35.00%

-30.00%

-25.00%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

             

 األداء

بلغت عوائد الصندوق -14.9% في 30-09-2017 مقارنة بعائد قدره -11.79% في 30-06-2017 حيث يمثل هذا  انخفاض 

في اداء الربع الثالث 2017 قدره %3.11
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عوده كابيتالمدير الصندوق :تقرير الربع الثالث – 2017

شركة أرقام

قسم صناديق االستثمار

صندوق عودة للطروحات األولية

النسبة القطاع

14.00% السيولة النقدية

4.00% التشييد والبناء

45.00% التجزئة

8.00% الخدمات اللوجستية والنقل

6.00% العقارات

23.00% الصناديق

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ توزيع القطاعات كما في 

14.00%
4.00%

45.00%

8.00%

6.00%

23.00%

                                                                                   


