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األداء بعملة الصندوق معلومات عن الصندوق
منذ بداية العام 1شهر  أشهر3 أشهر6 أشهر9 العائد عىل المدى القصبر عالي  مستوى المخاطرة

17.66% 11.23% -3.59% -3.06% -2.57% الصندوق السعودية ي
 
النطاق الجغراف

12.66% 6.56% -4.85% -3.09% -2.47% المؤشر اإلرشادي متنوع تركي   القطاع

2013 2014 2015 2016 2017 العوائد حسب التقويم ريال سعودي عملة الصندوق

21.61% -3.30% -18.78% -1.88% 5.64% الصندوق 52.59 سعر الوحدة الحالي

21.19% -9.48% -17.22% 5.12% 3.30% المؤشر اإلرشادي 1791.11 (مليون)حجم أصول الصندوق 

من اإلنشاء 1سنة  سنوات3 سنوات5 سنوات10 العائد السنوي 2000ديسمير  تاري    خ اإلنشاء

9.88% N/A -0.38% 5.72% 18.05% الصندوق المؤشر اإلرشادي

-5.95% N/A -1.19% 5.21% 13.87% المؤشر اإلرشادي معلومات إدارية

اكمي العائد البر 5,000  .س.ر اك أو الرصيد الحد األدن  لالشير

441.15% 60.02% -1.88% 18.15% 18.05% الصندوق 1,000  .س.ر داد ي أو االسير
 
اك اإلضاف الحد األدن  لالشير

-66.72% 44.91% -5.81% 16.46% 13.87% المؤشر اإلرشادي االثني   والخميس أيام التعامل/ التقييم 
أيام عمل3 أيام التسوية

ي
 
تحليل إحصائ 1.50% الرسوم اإلدارية

من اإلنشاء 1سنة  سنوات3 سنوات5 سنوات10 اآلداء 1.00% اك رسوم اإلشير

15.83% 1.04% 0.81% 0.51% 4.17% العائد الفائض المؤشر الصندوق كات المستثمر بها أكبر الشر
1.18% 1.18% 0.68% 0.70% 3.63% معامل ألفا 25.86% 17.56% (الراجحي)مرصف الراجحي 

مخاطر السوق 15.85% 10.73% كة السعودية للصناعات االساسية  (سابك)الشر

0.95 0.95 0.94 0.95 1.01 معامل بيتا NA 5.35% (سامبا)مجموعة سامبا المالية 

96.65% 96.65% 97.15% 97.89% 97.50% معامل االرتباط 4.94% 4.59% مرصف اإلنماء

48.74% 48.74% 45.00% 47.22% 66.67% معدل إنجاز المدير NA 4.53% (الرياض)بنك الرياض 

18.13% 18.13% 19.79% 19.21% 14.25% اإلنحراف المعياري 5.74% 3.71% كة االتصاالت السعودية  (االتصاالت)شر

12.06% 12.06% 14.10% 12.55% 5.74% اإلنحراف الهبوطي NA 3.66% (السعودي الفرنىسي)البنك السعودى الفرنىس 

عائد المخاطر NA 3.31% يطان   (ساب)البنك السعودى الير

0.25 0.25 -0.05 0.24 1.13 معدل شارب 4.05% 2.79% كة التعدين العربية السعودية  (معادن)شر

0.30 0.30 0.23 0.17 1.85 مؤشر المعلومات 3.76% 2.77% كة جرير للتسويق  (جرير)شر

3.47% 3.47% 3.58% 2.96% 2.26% نسبة االنحراف عن المؤشر 39.8% 41.0% اخرى

أوزان المؤشر أوزان القطاع

ي ظل مخاطر عالية نسبًيا من خالل استثمار اصوله بشكل 
 
يهدف الصندوق ال تنمية رأس المال المستثمر عىل المدى الطويل ف

ي سوق األسهم السعودية 
 
كات السعودية المدرجة ف ي أسهم الشر

 
كات ذات القيمة " تداول"رئيىسي ف كي   عىل أسهم الشر

مع الير

.السوقية العالية

كة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم  كة الرياض المالية هي شر  عىل األداء المستقبىلي.  ، المملكة العربية السعودية11475 ، الرياض 21116ص ب :  وعنوان مقرها الرئيىسي37-07070شر
ً
ورة دليال ة وقد تتعرض للزيادة أو النقص. إن األداء السابق ال يعد بالرص  ي الصندوق متغي 

 
إن . إن قيمة االستثمار ف

 أقل من المبلغ الذي استثمره
ً
د المستثمر مبلغا  عىل قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصندوق.  أسعار الوحدات وقيمتها والدخل منها يمكن أن تنخفض كما يمكن أن ترتفع، وقد يسير

ً
 أو إيجابا

ً
ي أسعار العمالت يمكن أن يؤثر سلبا

 
للتأكد من فهم هذا . رسوم ومصاريف الخدمة واألداء قد تنطبق عىل الصندوق. إن التغي  ف

ي موقعنا . الصندوق ومالئمته لمستوى المخاطرة لدى المستثمر ينصح بالرجوع إل مستشار استثماري ألخذ المشورة
 
وط واألحكام الخاصة بالصندوق ذات العالقة ف ي االستثمارwww.riyadcapital.comلمزيد من المعلومات عن الصندوق، نرجوا الرجوع إل الشر

 
وع ف . حيث يجب قراءتها بحرص قبل الشر

اكمي                          الصندوق       المؤشر األداء الشهري البر

االنحراف عن الؤشر

صندوق الرياض لألسهم القيادية

 مؤشر ايديال ريتنجز أللسهم القيادية أللسواق 

العربية

Currency: SAR
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51.39%البنوك 

26.86%المواد األساسية 

3.31%إدارة وتطوير العقارات 

2.72%تجزئة السلع الكمالية 

2.47%إنتاج األغذية 

1.87%الطاقة 

1.23%المرافق العامة 

1.23%الرعاية الصحية 

96%.الخدمات التجارية والمهنية 

ن  63%.التأمي 

43%.السلع الرأسمالية 

38%.الخدمات اإلستهالكية 


