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الحسابات أعاله تمت من البيانات المتوفرة منذ إنشاء الصندوق:   مالحظة
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 المؤشر اإلرشادي الصندوق

 كما .الشرعية واألحكام الضوابط مع والمتوافقة السعودية األسهم سوق في المدرجة الشركات أسهم في االستثمار خالل من الطويل المدى على المال رأس تنمية إلى الصندوق يهدف

 إما تتمتع التي الواعدة الشركات على التركيز مع المناسب الوقت في القطاعات بين التحرك من تمكنه نشطة إدارة إتباعه خالل من اإلرشادي المؤشر أداء يفوق أداء إلى أيضا الصندوق يهدف

 .ربحيتها لتحسين قوي زخم ولديها هيكلة إعادة بعمليات تمر التي تلك أو جذابة، تقييم بمعدالت

 موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

اإلنماء لألسهم السعودية صندوق  

 أهداف الصندوق واستراتيجيته

والمخاطر مقاييس األداء الصندوق معلومات   

ونعتقد أننا بذلنا كل الجهد ألن تكون جميع . إن األداء السابق ليس دليال على إحراز عائدات مستقبلية. تم إنتاج هذه الوثيقة عن طريق اإلنماء لالستثمار وهي شركة تخضع لرقابة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية

إن اآلراء المذكورة قد ال تكون مضمونة . لمزيد من المعلومات عن الصندوق يجب الرجوع لنشرة شروط وأحكام الصندوق والوثائق المرتبطة بها. المعلومات الواردة في هذه الوثيقة معتمدة ولكنها قد ال تكون دقيقة أو قد تكون غير كاملة

كما انه ال ينبغي أن يتم النظر في المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة كتوصية أو دعوة لشراء أو بيع أية أوراق . وينبغي أال تفسر على أنها نصيحة استثمارية والوثيقة ال توفر كل الحقائق التي يحتاج إليها التخاذ قرار بشأن أي استثمار

و ال يجوز إرسال . ياتهاحتويتحمل قارئ هذه الوثيقة أو من أرسلت إليه بإذن من شركة اإلنماء لالستثمار أو بدونه أية خسائر ناتجة عن استخدامه لهذه الوثيقة أو م. كما ال ينبغي افتراض أن أي استثمار في هذه األوراق سيكون مربحا. مالية

 .هذه الوثيقة بأية طريقة ألحد إال بعد أخذ موافقة شركة اإلنماء لالستثمار

 إخالء مسؤولية

 موافق عليه من قبل الهيئة الشرعية للصندوق

 تعليق مدير الصندوق

مع نطاق تداول ) 8,208.87٪ مقارنة مع نهاية العام الماضي، ومغلقا عند مستوى 13.6، وبارتفاع نسبته (٪ لشهر مارس6.09مقارنة بارتفاع بنسبة )٪ على أساس شهري 4.29مرتفعا مرة أخرى خالل شهر أبريل بنسبة ( تاسي)أغلق مؤشر السوق الرئيسية      

يمثلها مؤشر إم إس )على التوالي لألسواق الناشئة % 2.40و  1.73و  15.07مقابل ( حسب بلومبرج)على التوالي % 3.25و  1.81و  17.94وقد بلغ مكرر الربحية ومكرر القيمة االسمية وعائد التوزيعات كما في نهاية الشهر حوالي (. 8,335.35و  7,783.48ما بين 

٪ مقارنة 8.58٪ واالرتفاع بحدة بنسبة 0.15وقد كان اداء أكبر قطاعين في تاسي، قطاع المواد األساسية وقطاع البنوك، خالل الشهر هو االنخفاض بنسبة (. سي آي لألسواق الناشئة والذي يغطي الشركات الكبيرة والمتوسطة في بلدان األسواق الناشئة

٪ 3.22أما بالنسبة للقيمة السوقية لألسهم المصدرة في السوق فقد ارتفعت بنسبة (. الصناديق العقارية المتداولة)٪ 3.19، وانخفاض بنسبة (اإلعالم)٪ 45.76كما أغلقت القطاعات األخرى الشهر بين ارتفاع بنسبة . بالشهر الماضي للقطاعين على التوالي

 .مليون ريال 4,907.73٪ مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 17.70مليار ريال مقارنة بالشهر الماضي، كما ارتفع المتوسط اليومي لقيمة األسهم المتداولة بحدة مرة أخرى بنسبة  1,929.81لتصل إلى 

كما أنهى سعر سلة أوبك الشهر . الشهر الماضي٪ عن متوسط 7.20دوالر للبرميل مرتفعا أيضا بنسبة  71.15السعر للشهر هو دوالر للبرميل بينما كان متوسط  74.69٪ ليغلق عند 7.72وفي أسواق النفط، ارتفع مرة أخرى سعر خام برنت هذا الشهر بنسبة      

 .الشهر الماضي٪ مقارنة بمتوسط 7.51دوالر للبرميل بارتفاع أيضا نسبته  68.43الشهر هو دوالر أمريكي للبرميل بينما كان متوسط أسعار  71.01٪ ليصل إلى 7.51أيضا بارتفاع بنسبة 

معدل الفائدة بين في المقابل بلغ متوسط (. حسب استبيان بلومبرج لالقتصاديين)مايو القادم  2د في نعقوفيما يتعلق بأسعار الفائدة، فليس من المتوقع حدوث أي تغيير من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعها القادم والذي سي     

 (.نسبة إلغالق الشهر السابق% 4.54مرتفعا بنسبة )٪ سنويا 2.56000وأغلق عند مستوى ( الشهر الماضي٪ مقارنة بمتوسط 10.10مرتفعا مرة أخرى وبحدة بنسبة )٪ سنويا 2.50119أشهر لشهر ابريل  6البنوك السعودية لمدة 

، فقد تم طرح ومن ثم إدراج أسهم الشركة الوطنية للبناء والتسويق (نمو)أما في السوق الموازية . اسية توفي سوق االكتتابات األولية، فقد تم طرح صندوقي استثمار عقاري متداول لالكتتاب في حين لم يكن هناك أي إدراج جديد في السوق الرئيسي     

 .خالل الشهر

كما واصل المستثمرون أيضا موازنة قراراتهم . 2015يران لعام ع أفكما ذكر أعاله، فقد واصلت أسعار النفط اتجاهها الصعودي بسبب المخاوف المستمرة من احتمال إلغاء الواليات المتحدة لالتفاق النووي م. وقد أثرت عدة عوامل على األسواق بشكل عام     

 .في يونيو القادم إلى سوق ناشئة خاصة (MSCI) ة من قبل إم إس سي آي ودياالستثمارية بالتماشي مع الموسم الحالي إلعالن نتائج الشركات للربع األول وفي انتظار االعالن المحتمل عن تصنيف السوق المالية السع
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