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 صندوق إتش إس بي سي ألسهم األسواق العالمية الناشئة -)(HSBC Global Emerging Markets Equity Fund

*جميع تقارير الصندوق متوفرة عند الطلب مجاناً.
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أ.

معلومات إدارية

اسم الصندوق

صندوق إتش إس بي سي ألسهم األسواق العالمية الناشئة
)(HSBC Global Emerging Markets Equity 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
عنوانه

إتش إس بي سي إلدارة األصول العالمية ) فرنسا) المحدودة
Immeuble Coeur Défense
110, esplanade du Général Charles de Gaulle
92400 Courbevoie - La Défense 4
Phone: +33 1 41 02 51 00
Fax: +33 1 41 02 47 12

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
خالل النصف األول من العام ،استثمر صندوق إتش إس بي سي ألسهم األسواق العالمية الناشئة ("الصندوق") في كافة
األسواق الناشئة الكبيرة والتي تعد جزءا من مؤشر داو جونز االسالمي لألسواق الناشئة.
د.

تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
من بداية العام حتى تاريخه ،حققت أسهم األسواق الناشئة عائدا بلغت نسبته قرابة ( %17.87كما في تاريخ )2017/06/22
وفقا لمقياس المؤشر االسترشادي المركب الخاص بالصندوق.
وكان أداء األسهم العالمية قويا خالل النصف األول من  ،2017مدعوما بنشاط في معطيات االقتصاد الكلي العالمي مع
استمرار توقعات الحقيبة المالية وتفاؤل في أرباح الشركات بشكل عام .ويميل المستثمرون إلى تقليل المخاوف بشأن سياسة
الرئيس األمريكي دونالد ترامب واستجابوا إلى األنباء اإليجابية عن االقتصاد العالمي بشكل عام .وتفوقت األسواق الناشئة
بشكل كبير في أدائها خالل النصف األول من .2017
وقد ساعد ضعف الدوالر األمريكي حيث سمح لبعض البلدان في األسواق الناشئة بتخفيض معدالتها .وقد كان السيناريو
االقتصادي لالنتعاش العالمي المتزامن موائما لالقتصاديات الناشئة والتي تميل إلى إظهار نماذج االقتصاد الدوري.
فاالنتعاش في أسعار النفط والمعادن إضافة إلى انتعاش حركة التجارة العالمية ساعدا بشكل كبير االقتصاد الروسي
والبرازيلي واللذان تمكنا في  2017من الخروج من حالة الركود التي استمرت لمدة عامين .وقد تحسنت النظرة المستقبلية
لألسواق الناشئة في عام  2017بالرغم من وجود مخاوف بشأن التضييق النقدي والحماية األمريكية .وكانت معظم تقارير
الربع األول عن إجمالي الناتج المحلي مفاجئة وأعلى من المتوقع في آسيا (الصين وماليزيا وتايالند وكوريا الجنوبية)
وروسيا أيضا .كما استفادت دول أوروبا الشرقية (بوالندا وجمهورية التشيك والمجر) من النمو فوق المتوقع لمنطقة أوروبا
وشروط االئتمان والعمل المواتية .ومع ذلك ،كانت اللوائح المالية الصارمة التي أصدرتها الصين باإلضافة إلى األنباء عن
االقتصاد الكلي في شهر أبريل دليال على وجود تراجع سطحي للعامين  2017و  ،2018والتي قد تؤثر سلبا على النظرة
المستقبلية للمنطقة .وعلى الرغم من أن األخبار عن المعطيات االقتصادية البرازيلية استمرت في إشارتها نحو وجود انتعاش
اقتصادي تدريجي ،إال أن الفضيحة السياسية التي أحاطت بالرئيس اإلصالحي مايكل تيمر أثارت بشكل كبير مخاطر سلبية
على الحاجة الكبيرة لتطبيق اإلصالحات االقتصادية ،وأدت إلى استالم األرباح في نهاية الفترة من األسهم البرازيلية إضافة
إلى القطاع العقاري البرازيلي.
خالل النصف األول من العام ،حقق الصندوق عائدا بنسبة  %19.14في حين حقق المؤشر االسترشادي عائدا بنسبة

 ،%17.87مما نتج عنه تفوق في األداء بنسبة  %1.27خالل العام.
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
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ح .أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة
ال يوجد

5

