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تقر راﻷداء

دف الصندوق :دف صندوق مشاركة للطروحات اﻷولية لﻼس ثمار أس م الشر ات اﳌدرجة سوق اﻷس م السعودي "تداول" واﳌتو افقة مع اﳌعاي الشرعية للصندوق خﻼل ف ة الطرح اﻷو العام
السوق اﻷولية و/أو أس م الشر ات اﳌدرجة ا ديدة ال لم يمض خمس سنوات ع إدراج ا السوق الثانوي اﳌملكة العر ية السعودية ,حقوق اﻷولو ة القابلة للتداول لتلك الشر ات ال لم يمض
ع إدراج ا سوق اﻷس م السعودية ف ة خمس سنوات واﳌتو افقة مع اﳌعاي الشرعية.
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مؤشر مشاركة ﻷس م اﻹصدارات اﻷولية يتم حسابه بواسطة شركة ستاندرد آند بورز

تحليل اﻷداء
كان أداء الصندوق جيد جداً خﻼل الربع الثاني من عام 2018م ،ويعود
السبب في ذلك إلى حيازة الصندوق لعدد من الشركات في القطاع
الصحي التي تعافت بشكل ملحوظ في الفترة السابقة ،ومع تحسن أداء
السوق بشكل عام في الربع الثاني بعد التوقعات التي أشارت إلى تحقيق
نمو إقتصادي في عام 2018م ،فقد زاد من التفاؤل إثرخبر إحتمال
إدراج السوق السعودي في مؤشر اﻷسواق الناشئة لدى مورغان ستانلي
بحلول نهاية الربع الثاني.
كما أنه تمكن الصندوق من تحقيق عائد بنسبة  %1.72خﻼل الربع
الثاني مقارنة مع المؤشر القياسي الذي حقق  %4.12-خﻼل نفس
الفترة ،وكان ذلك على الرغم من أن أحد المستثمرين الرئيسيين في
الصندوق طلب اﻹسترداد والذي تم تحقيقه بنجاح ،ومع استمرار ارتفاع
سعر النفط الخام ،ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إنعكاس ايجابي على
اﻻقتصاد بشكل عام وعلى السوق بشكل خاص.
.

أك خمس شر ات مملوكة الصندوق

توز ع القطاعات

شركة الشرق اﻷوسط للرعاية ال ية
شركه السعوديه ل دمات اﻷرضية
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تجزئة اﻷغذية
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اﳌقارنة مع صناديق الطروحات اﻷولية اﻷخرى
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أداء صناديق الطروحات اﻷولية مع اية الر ع الثا ى 2018
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