التقرير النصف سنوي – النصف األول 2017
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*جميع تقارير الصندوق متوفرة عند الطلب مجاناً.

قائمة المحتويات

أ.

معلومات إدارية 3 ......................................................................................................................................

ب .أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات أو مستندات الصندوق خالل الفترة 4 .......................................
ج .أنشطة االستثمار خالل الفترة 4 .....................................................................................................................
د.

تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة 4 .................................................................................................

ه.

أي خطأ في التسعير أو التقويم خالل الفترة 4 .....................................................................................................

و.

أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس 4 ...........................................................

ز.

نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق 4 ..........................................

ح .أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة 4 ................................................................................

2

أ.

معلومات إدارية

اسم الصندوق

صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية
)(HSBC Global Equity Index Fund

مدير الصندوق
اسمه
عنوانه

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية
مبنى إتش إس بي سي  ،7267شارع العليا (حي المروج)
الرياض ،2255-12283
المملكة العربية السعودية
الرقم الموحد 920022688
فاكس +966112992385
الموقع اإللكترونيwww.hsbcsaudi.com :

مدير الصندوق من الباطن (إن وجد)
اسمه

ال يوجد

عنوانه
مستشار االستثمار (إن وجد)
اسمه

ال يوجد

عنوانه
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ب .أي تغييرات حدثت على شروط وأحكام ومذكرة المعلومات (بالنسبة للصندوق العام) أو مستندات الصندوق (بالنسبة
للصندوق الخاص) خالل الفترة
لم تحدث أي تغييرات على شروط وأحكام الصندوق أو أي من مستندات الصندوق خالل النصف األول من السنة .2017
ج .أنشطة االستثمار خالل الفترة
صندوق إتش إس بي سي لمؤشر األسهم العالمية ("الصندوق") هو صندوق استثماري مغذي مفتوح يستثمر في صندوق
أجنبي – صندوق إتش إس بي سي أمانة لمؤشر األسهم العالمية -التابع لــصناديق إتش إس بي سي أمانة  .SICAVويستثمر
الصندوق األجنبي ،عن طريق استراتيجية استثمار غير نشطة ،معظم أصوله في محفظة استثمارية متنوعة من األسهم
المتوافقة مع الشريعة والتي تمثل مكونات مؤشر داو جونز لألسواق المالية اإلسالمية تايتنز .100
د.

تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
ارتفعت األسواق العالمية بقوة خالل النصف األول من  2017من حيث عدد وحدات العملة المعادلة بالدوالر ،حيث كان أداء
األسواق مدعوما باألسهم الدورية عقب تنصيب دونالد ترامب الرئيس الخامس واألربعين للواليات المتحدة .وكان الشعور
السائد بالمخاطر مدفوعا بجدول أعمال ترامب الموجه نحو تحقيق النمو.
في الواليات المتحدة ،استمرت أسواق األسهم المحلية في االرتفاع نظرا لتوقعات بتحوالت في السياسة من اإلدارة الجديدة
وبأرباح إيجابية السيما في الربع الثاني ،على الرغم من تباطؤ جدول األعمال التشريعي لإلدارة األمريكية برئاسة ترامب.
وخالل الشهور األولى من النصف األول من العام ،وعلى مستوى المنطقة األوروبية ،هيمنت المؤشرات االقتصادية القوية
على أداء سوق األسهم وليس المشاكل السياسية المتصاعدة .في األشهر األخيرة من النصف األول من العام ،هيمن على
األداء التطورات السياسية ومؤشرات التحول تجاه سياسة نقدية أكثر شدة.
بالنسبة لألسهم اليابانية ،فقد كانت متذبذبة خالل النصف األول من العام ،حيث شهدت انخفاضا هامشيا خالل نهاية الربع
األول من العام ،ولكن كان الربع الثاني قويا لها .وعلى خلفية التوقعات بشأن جلسة األرباح القوية ،كان السوق الياباني في
ذروته حيث لم يرى ذلك منذ االرتفاع وقت االنتعاش في قطاع التكنولوجيا .وارتفعت أسواق األسهم الصينية بقوة منذ بداية
العام مدعومة بحركة االنتعاش .وتفائلت األسواق أيضا جراء القرار الذي اتخذته شركة  MSCIفي نهاية يونيو بشمل أسهم
الفئة أ الصينية ضمن مؤشر األسواق الناشئة .وعلى الرغم من البداية المتعثرة لألسهم الهندية للعام  ،2017ارتفعت األسهم
بثبات خالل النصف األول من العام مع دعم األداء جزئيا من خالل فرض ضريبة على السلع والخدمات على مستوى البالد
وتطبيق قانون مكافحة التهرب الضريبي.
يعتمد التعليق أعاله بشكل رئيسي على استثمارات الصندوق األجنبي (صندوق إتش إس بي سي أمانة لمؤشر األسهم
العالمي) التابع لصناديق إتش إس بي سي أمانة  ،SICAVوالذي يستثمر فيه الصندوق .وبناء على ذلك ،فإنه خالل النصف
األول من العام ،حقق الصندوق عائدا بنسبة  %13.29في حين حقق المؤشر االسترشادي عائدا بلغت نسبته .%13.42

ه.

أي خطأ في التسعير أو التقويم خالل الفترة
ال يوجد

و .أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة
الصندوق خالل الفترة
ال يوجد معلومات أخرى عن الصندوق غير ما تم ذكره في هذا التقرير وشروط وأحكام الصندوق والقوائم المالية الخاصة
بالصندوق ،وعلى المستثمر الحرص على قراءة الشروط واألحكام وجميع المستندات األخرى الخاصة بالصندوق و/أو
أخذ المشورة من المستشار االستثماري و/أو مستشار الضرائب و/أو المستشار القانوني قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
ز .نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق (إذا كان الصندوق يستثمر
بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى)
ال ينطبق
ح .أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة
ال يوجد
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