
  

  

تعليق ارقام     

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة األداء السنوي

3.71% 4.97% 4.49% 16.19% العائد

24.15% 14.98% 15.49% 12.44%
االنحراف 

المعياري

0.19% 0.09% 0.05% 0.12% متوسط العائد

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة العائد التراكمي

49.24% 27.47% 14.10% 16.19% نهاية سبتمبر 2017

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

- رسوم االسترداد 2.00% رسوم االشتراك

- رسوم األداء 0.30% رسوم اإلدارة

- رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

مفتوح النوع :

9-10-2006 تاريخ التأسيس :

شركة األهلي المالية مدير الصندوق :

تنمية رأس المال نوع األصول :

مؤشر "إم إس سي آي" اإلسالمي لألسواق الناشئة من الفئة 

"إم" )صافي العائد اإلجمالي بالدوالر األمريكي(
المؤشر االسترشادى :

أسهم التصنيف :

دوالر عملة الصندوق :

1 سعر التأسيس  :

متوافق التصنيف الفرعي :

البرازيل روسيا الهند والصين التركيز الجغرافي :

سعر الوحدة            1.4924 #### 27.90 % تغير السعر منذ بداية العام ### صافي قيمة األصول 37,310,660.00            

شركة األهلي المالية

تقرير الربع الثالث – 2017 صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة

استراتيجية االستثمار
يقوم الصندوق باالستثمار بشكل أساسي في أسهم الشركات الكبيرة 

والمتوسطة المدرجة في األسواق الناشئة. حيث يهدف الصندوق إلى مماثلة 

أداء المؤشر من خالل استثمار جميع أصوله أو غالبيتها في األسهم 

المشمولة في المؤشر، وذلك باالستثمار في كل سهم بوزن يساوي تقريبا 

نفس وزنه في المؤشر أو باستخدام عينة تمثل ذلك على أن ال تزيد 

استثمارات الصندوق في أوراق مالية لمصدر واحد على نسبة 20 ٪من 

صافي قيمة أصول الصندوق، وعلى أن ال يمتلك الصندوق نسبة تزيد عن 

20 ٪من صافي قيمة أصوله في أي فئة أوراق مالية صادرة من مصدر 

واحد

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى نمو رأس المال على المدى الطويل من خالل تحقيق 

عائد إجمالي يعادل أداء مؤشر "إم إس سي آي" اإلسالمي لألسواق الناشئة 

من الفئة "إم" )صافي العائد اإلجمالي بالدوالر األمريكي(

ناشئة عائد تراكمي نسبته  حقق صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق ال

ثالث 2017 %27.9 حتي نهاية الربع ال

ناشئة بإستثمار أصوله في  يقوم صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق ال

ناشئة ؛ محققا  متوسطة المدرجة في األسواق ال أسهم الشركات الكبيرة وال

ثالث 2017 قدره %0.23 متوسط عائد في نهاية الربع ال

أما عن مستوى المخاطر نالحظ ان االنحراف المعياري للصندوق ارتفع 

ثاني 2017 مما يدل  الى 6.62% مقارنة بـ 3.59% 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

0.76% شهر

7.21% 3 شهور

13.03% 6 شهور

16.19% 1 سنة

27.90% تغير السعر منذ بداية العام

49.24% تغير السعر منذ التأسيس

 ديسمبر 2016 يونيو 2017

30,259,000 25,264,000 إجمالي األصول

570,000 2,000 إجمالي المطلوبات

29,689,000 25,262,000 صافى االصول

4,845,000 (229,000) صافى الدخل
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اية عام األ عار منذ بد      تذبذب 

IM 3M 6M 1Y YTD SI

             0.76% 7.21% 13.03% 16.19% 27.90% 49.24%
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 األداء

بلغت عوائد الصندوق 27.9% في 30-09-2017 مقارنة بعائد قدره 19.29% في 30-06-2017 حيث يمثل هذا  ارتفاع في 

اداء الربع الثالث 2017 قدره %8.61
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شركة األهلي الماليةمدير الصندوق :تقرير الربع الثالث – 2017

شركة أرقام

قسم صناديق االستثمار

صندوق األهلي لمؤشر أسهم األسواق الناشئة

النسبة القطاع

25.88% تكنولوجيا المعلومات

10.07% السلع االستهالكية

16.08% المالية

6.29% خدمات االتصاالت

13.12% السلع االستهالكية غير االساسية

5.03% الصناعة

10.38% المواد

5.39% الرعاية الصحية

3.20% الطاقة

2.37% المرافق

2.19% أخري

٢١ يونيو ٢٠١٧ توزيع القطاعات كما في 

25.88%

10.07%

16.08%6.29%

13.12%

5.03%

10.38%

5.39%

3.20%

2.37% 2.19%

                                            

                                                  

                             

             

نسبة األستثمار الشركة

6.56% شركة تايوان لصناعة أشباه الموصالت المحدودة

6.21% شركة تينسنت

6.18% علي بابا

3.51% شركة اس كاي هاينكس

2.60% شركة إنفوسيس

٢١ يونيو ٢٠١٧ تفاصيل اكبر استثمارات كما في 
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