التقرير النصف سنوي – النصف األول 2017
 صندوق إتش إس بي سي لألسهم الخليجية ذات الدخل -)(HSBC GCC Equity Income Fund

*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 5 ...........................................................

ز.

نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق 5 ..........................................

ح .أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة 5 ................................................................................

2

أً .معلومات إدارية

اسم الصندوق

صندوق إتش إس بي سي لألسهم الخليجية ذات الدخل
()HSBC GCC Equity Income 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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بً .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
جً .أنشطة االستثمار خالل الفترة
بالنسية لالنكشاف على السوق السعودي ،زاد الصندوق انكشافه على قطاعي الرعاية الصحية والتأمين بسبب الطبيعة
الدفاعية لهاذين القطاعين .وخالل النصف األول من العام ،زاد الصندوق أيضاً نسبة استثماره في القطاع المصرفي بسبب
وقف الحكومة إصدار السندات المحلية ،مما أدى إلى تحسن في السيولة المحلية .وعالوة على ذلك ،تعتبر الخصخصة أحد
المحفزات الرئيسة (وهي جزء من خطة التحول الوطني) للمصارف وقد تحسن من نمو القروض على المدى الطويل.
وبالنسبة لالنكشاف على األسواق الخليجية ،زاد الصندوق انكشافه على أسواق الكويت ،حيث سجلت بورصة الكويت ً
أداءا
قوياً خالل النصف األول من العام بعائد  %17.7تقريباً .ومن الناحية اآلخرى ،قلل الصندوق انكشافه على قطر إلى نسبة
 %0بسبب انخفاض بورصة قطر بنسبة  %13.5تقريباً خالل نفس الفترة نتيجة لخالفها مع دول الجوار.
دً .تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
خالل النصف األول من  ،2017شهد مؤشر ستاندرد آن بورز المركب ألسهم الدخل الخليجية الشرعي انتعاشاً هامشيا ،حيث
أنهى النصف األول من العام  2017بعائد بلغت نسبته  %3.0بعد المرور بعام مليء بالصعوبات في  .2016وخالل الفترة،
حدثت عدد من التطورات الكبيرة والتي ستساعد في تقليل تأثر أسعار النفط المتقلبة بزيادة اإليرادات الحكومية من المصادر
غير النفطية .ويشمل ذلك زيادة أسعار الطاقة /الغاز وفرض ضريبة القيمة المضافة العام القادم وفرض ضرائب أخرى على
المرطبات والسجائر وفرض ضريبة على المقيمين اعتباراً من الربع الثالث من  .2017إضافة إلى ذلكُ ،تظهر بيانات
استبيان مؤشر مديري المشتريات ( )PMIعن النصف األول من  2017نمواً في القطاع الخاص غير النفطي بوتيرة
متسارعة بسبب عودة البدالت والمزايا لموظفي القطاع الحكومي في شهر سبتمبر .2016
وخالل الفترة اتفق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (األوبيك) على الحاجة إلى تمديد خفض معدالت االنتاج لتسعة أشهر
أخرى حتى مارس  2018لوقف إغراق السوق العالمي بالنفط الخام .ومع ذلك ،لم يحصل زيادة في أسعار النفط من تدني
حجم إنتاج النفط ،حيث تراجعت بنسبة  %16خالل النصف األول من  2017وأنهت الفترة بمعدل  47.9دوالر أمريكي
للبرميل وتتراوح بين مستويات يُعتقد أنها أقل من مستويات التعادل للموازنة المالية لمعظم االقتصاديات التي تعتمد على
النفط.
عالوة على ذلك ،أعلن مؤشر  MSCIعن إدخال المملكة العربية السعودية ضمن قائمته .وإن شمل المملكة العربية السعودية
ضمن المؤشر من شأنه تحسين السيولة في السوق وجذب المستثمرين األجانب ،مما سيساعد على تنويع قاعدة المستثمرين
وتوفير مورد جديد لألموال والسيولة إلى السوق.
خالل الفترة ،ارتفع الصندوق بنسبة  %4.6متفوقاً على المؤشر االسترشادي بنسبة  .%7.6وبافتراض إعادة استثمار األرباح
الموزعة ،كان من المتوقع أن ينخفض أداء الصندوق بنسبة  %1.9تقريباً.
وخالل الفترة ،ركز الصندوق بشكلًرئيسيًعلىًاالستثمار في األسهم ذات األرباح الجيدة و/أو التيًيتوقعًمنها توزيعً
مستوىًجيدًمنًاألرباح نهاية العام .وقد قام الصندوق باإلعالن عن توزيعًأرباحًمرة واحدة خالل الفترة المنتهية ب مارس
 ،2017والتيًبلغت قيمتها  0.30لاير سعودي لكلًوحدة.
هً .أي خطأ في التسعير أو التقويم خالل الفترة
ال يوجد
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وً .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.
زً .نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق (إذا كان الصندوق يستثمر
بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى)
ال ينطبق
حً .أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة
يستلم مدير الصندوق التقارير واألبحاث المصدرة عن طريق الوسيط الذي يقوم بتنفيذ العمليات من خالله والتي تكون متاحةة
لجميع عمالء الوسيط ،باإلضافة إلى ترتيب اجتماعات مع الشركات المدرجة بناء على طلب مدير الصندوق للقاء بهم.
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