
  

  

تعليق ارقام     

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة األداء السنوي

7.43% 6.18% 7.38% 19.43% العائد

18.30% 15.10% 15.79% 9.76%
االنحراف 

المعياري

0.38% 0.08% 0.06% 0.12% متوسط العائد

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة العائد التراكمي

499.30% 34.97% 23.83% 19.43% نهاية سبتمبر 2017

الحد األدنى لالسترداد 1,000.00        الحد األدنى لالشتراك 2,500.00      

- رسوم االسترداد 2.00% رسوم االشتراك

- رسوم األداء 1.50% رسوم اإلدارة

0.10% رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

مفتوح النوع :

19-5-1992 تاريخ التأسيس :

شركة الرياض المالية مدير الصندوق :

تنمية رأس المال نوع األصول :

إم إس سي أي األسيوي ماعدا اليابان المؤشر االسترشادى :

أسهم التصنيف :

دوالر عملة الصندوق :

10 سعر التأسيس  :

غير متوافق التصنيف الفرعي :

أسيا فيما عدا اليابان التركيز الجغرافي :

عالية مستوي المخاطر :

سعر الوحدة          59.9295 #### 31.63 % تغير السعر منذ بداية العام ### صافي قيمة األصول 21,296,882.00            

شركة الرياض المالية

تقرير الربع الثالث – 2017 صندوق اسهم جنوب شرق آسيا

استراتيجية االستثمار
يقوم الصندوق بأستثمار اصوله في صندوق أسهم جنوب شرق آسيا ) 

الصندوق األجنبي( الذي تديره شركة "فيدلتي الدولية" من خالل استثمار 

أصوله بشكل رئيسي في أسهم كبرى الشركات اآلسيوية من دول حوض 

المحيط الهادئ ماعدا اليابان. ويعتمد مدير الصندوق األجنبي أثناء إدارته 

للصندوق على استخدام الوسائل البحثية واختيار الشركات التي تتميز 

بعوامل أساسية قوية وعناصر واعدة

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلي تنمية رأس المال على المدى الطويل في ظل مخاطر 

عالية نسبياً

حقق صندوق اسهم جنوب شرق آسيا عائد تراكمي نسبته 31.63% حتي 

ثالث 2017 نهاية الربع ال

يقوم صندوق اسهم جنوب شرق آسيا بإستثمار أصوله في صندوق أسهم 

صندوق األجنبي( الذي تديره شركة "فيدلتي  جنوب شرق آسيا ) ال

ثالث 2017 قدره  الدولية" ؛ محققا متوسط عائد في نهاية الربع ال

0.25%

أما عن مستوى المخاطر نالحظ ان االنحراف المعياري للصندوق ارتفع 

ثاني 2017 مما يدل  الى 7.15% مقارنة بـ 4.04% 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

0.39% شهر

6.34% 3 شهور

14.92% 6 شهور

19.43% 1 سنة

31.63% تغير السعر منذ بداية العام

499.30% تغير السعر منذ التأسيس

 ديسمبر 2016 يونيو 2017

20,503,673 16,639,270 إجمالي األصول

2,125 3,850 إجمالي المطلوبات

20,501,548 16,635,420 صافى االصول

3,955,843 356,182 صافى الدخل
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اية عام األ عار منذ بد      تذبذب 

IM 3M 6M 1Y YTD SI

             0.39% 6.34% 14.92% 19.43% 31.63% 499.30%
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 األداء

بلغت عوائد الصندوق 31.63% في 30-09-2017 مقارنة بعائد قدره 23.78% في 30-06-2017 حيث يمثل هذا  ارتفاع في 

اداء الربع الثالث 2017 قدره %7.85
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شركة الرياض الماليةمدير الصندوق :تقرير الربع الثالث – 2017

شركة أرقام

قسم صناديق االستثمار

صندوق اسهم جنوب شرق آسيا

النسبة القطاع

83.40% آسيا الناشئة

14.00% آسيا والمحيط الهادئ

0.60% أمريكا الشمالية

2.00% أخرى / النقدية

٢٩ أغسطس ٢٠١٧ توزيع االصول كما في 

83.40%

14.00%

0.60% 2.00%

                                                                

نسبة األستثمار الشركة

0.00% TAIWAN SEMICONDUCTOR

0.00% AIA GROUP LTD

0.00% TENCENT HOLDINGS

0.00% SAMSUNG ELECTRONICS

0.00% ALIBABA GROUP CO

٢٩ أغسطس ٢٠١٧ تفاصيل اكبر استثمارات كما في 


