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  أداء الصندوق

  

  أداء المؤشر االسترشادي) –القيمة المضافة % (أداء الصندوق 
 

  

 الث، و يتم تحديد مكوناته بواسطة هيئة رقابة شرعية مستقلة.* إن المؤشر االسترشادي ليس  بالضرورة أن يعكس آامل مكونات الصندوق، و ذلك ألن هذا المؤشر يتم حسابه بواسطة طرف ث

  السمات الرئيسية للصندوق

إقليمية  و آات عالمية% من أصوله في أسهم شر١٥عن   ويجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد  يستثمر أصوله في أسهم الشرآات المدرجة في سوق األسهم القطرية، بخيت للمتاجرة باألسهم القطريةأصول و  صندوق
  تتوافق جميع االستثمارات مع الضوابط الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق.  يمكن أن تشارك في النشاط االقتصادي في دولة قطر. آما يجب أن

  (28/06/2016 )يسعر الوحدة الحال
 

    
  ال سعودي)آالف ري (خمسةر.س.  5,000 :  الحد األدنى لالشتراك  ..سر   :1.16 

   صافي قيمة أصول الصندوق
  آالف ريال سعودي) خمسةر.س. ( 5,000 :  الحد األدنى للسحب واإلضافة  ر.سمليون  :6.02

  ال يوجد رسوم لالشتراك في الصندوق :  رسوم االشتراك  ريال سعودي (ر.س.):   العملة

  جد: ال يو  أعلى رسوم للسحب  شرعية - القطرية صناديق األسهم:   النشاط

  %1.75:  رسوم اإلدارة  مرتين في األسبوع :  فترة التقييم

 سنويًا ورسوم استرداد مبكر %0.50 رسوم حفظ بنسبة:   رسوم أخرى  2011 أآتوبر 18   :  بدء الصندوقتاريخ 
  %0.50بنسبة 

 مؤشر بورصة قطر العام :   المؤشر االسترشادي  ر.س. (ريال سعودي واحد) 1.00:   اإلصدارسعر 
  

  

  شر االسترشاديباداء المؤ داء الصندوق مقارنًة أ

  تاريخ آخر تقييم  الصندوق
 ي/ش/س

  منذ بداية
منذ إنشاء   سنوات ٣  سنتان  سنة واحدة الشهر 

 صندوقال

 صندوق أصول و بخيت للمتاجرة باألسهم القطريه
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 مؤشر بورصة قطر العام
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3.6% 
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  .بخيت االستثمارية بورصة قطر ، وشرآة أصول و مصدر اإلحصائيات: 
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   ٢٠١٦ يونيو      "     ٥٦"    العدد رقم                                         الشــهـري   ريرـقــتال

  تحليل األداء

  

% مقارنة بالشهر السابق، حيث سجلت جميع القطاعات ارتفاعًا بنسب متفاوتة وجاء على رأسها آل من القطاع ٣٫٦طري بنهاية شهر يونيو على ارتفاع و قدره العام للسوق الق  أغلق المؤشر

    % على التوالي. ٥٫٦% و ٦٫٥العقاري وقطاع االتصاالت حيث ارتفعا بنسبة 

%. في حين آان سهم داللة القابضة األآثر ٨٫٨%، و تاله مجموعه الرعايه الطبيه بنسبة ١٠٫٦جل سهم البنك األهلي انخفاضًا بنسبة س أما بالنسبة ألداء الشرآات األآثر انخفاضًا، فقد 

  %.١٦٫٢ارتفاعًا خالل هذا الشهر بنسبة  

%. ومؤشر ٠٫١بنسبة  ٥٠٠، أما في األسواق األمريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي %١٫٣يونيو بنسبة  أما على الصعيد العالمي فقد انخفض مؤشر مورجان ستانلي لألسهم العالمية في شهر

  %.٠٫١دو جونز الصناعي ارتفع بنسبة 

  %.٤٫٤ارتفاعا بنسبة   ١٠٠% على التوالي، بينما سجل فوتسي ٥٫٧% و ٥٫٩انخفاضا بنسبة  ٣٠و داآس  ٤٠آاك  أما بالنسبة لألسواق األوروبية فقد سجل 

دوالر امريكي للبرميل في  ٤٧٫٥% ليستقر عند سعر ٣٫٠% بينما  انخفض برميل برنت بـ ١٧٫٠% آما سجلت الفضة ارتفاعا قدره ٨٫٨السلع فقد سجل الذهب ارتفاعا قدره   أما في أسواق

  نهاية تعامالت الشهر.

 

فيما أنهى المؤشر االسترشادي "مؤشر  %منذ اإلنشاء)،١٦٫٤  (ارتفع بنسبة  %١٫١ر بنسبة هذا وقد سجل سعر وحدة صندوق "أصول و بخيت للمتاجرة باألسهم القطرية" ارتفاعًا  هذا الشه

 %منذ اإلنشاء).١٦٫٧% (ارتفع بنسبة ٣٫٦ بورصة قطر العام" أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته

 اعلى الشرآات المملوآة
شرآة ازدان العقارية
شرآة زاد القابضة
شرآة قطر للوقود
مصرف الريان

مصرف قطر اإلسالمي

                                              

 

 

بخيت  شرآة أصول وبخيت االستثمارية أقصى جهد ممكن للتأآد من أن محتوى المعلومات المذآورة أعاله صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن  أصول وبذلت شرآة   :تنبيه
تقرير وال تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود. آما نلفت االنتباه بأن هذه االستثمارية ال تقدم أي ضمانات بشأن محتويات ال

أن االستثمار في األسهم أو المعلومات ليست مخصصة لألغراض الدعائية وال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري. ويجب االنتباه دائمًا ب
سبة لكل مستثمر ات االستثمارية المرتبطة بها آصناديق األسهم االستثمارية تنطوي على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد ال تكون منااألدو

جب االنتباه أن األداء السابق ألي ورقة لالستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية. آذلك ي
بخيت االستثمارية بأن هذا األداء سيتكرر أو سيكون مماثًال في المستقبل.  شرآة أصول ومالية أو للمؤشر االسترشادي ال يشكل مؤشرًا لألداء المستقبلي وال تضمن 

بخيت االستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع اإللكتروني أصول و ق ومنتجات للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على آافة التفاصيل المتعلقة بصنادي
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