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استعراض تقرير مدير الصندوق

الموجز  

اســتعراض تقريــر مديــر الصنــدوق خــالل الشــهر، شــهدت المؤشــرات فــي مختلــف أســواق المــال أداًء 
ــى  ــا، وعل ــروس كورون ــاء في ــور وب ــوء ظه ــى ض ــم عل ــر مواضعه ــتثمرون بتغيي ــام المس ــث ق ــًا حي متباين
الناشــئة  الماليــة الغربيــة شــهدت هــزة وتراجعــًا ســريعًا إال أن األســواق  الرغــم مــن أن األســواق 
وأســواق الســلع هــي التــي تحملــت العــبء األكبــر فــي التراجــع. فــي نفــس الوقــت تراجــع العائــد علــى 

ــابق.  ــهر الس ــي الش ــن ١.٧٨٪ ف ــل م ــو أق ــى ١.٥٨٪ وه ــنوات إل ــدة ١٠ س ــة لم ــة األمريكي ــندات الخزان س

ــام  ــد أن ق ــل بع ــى ٥٧دوالر للبرمي ــعره إل ــل س ــغ ١٠٪ ليص ــاض بل ــى انخف ــهر عل ــام الش ــط الخ ــق النف أغل
ــا.  ــروس كورون ــار في ــبب انتش ــط بس ــى النف ــب عل ــي الطل ــع ف ــة بالتراج ــوية الخاص ــل التس ــار معم التج

فقــدت ســوق قطــر الماليــة ٨.١٦٪ خــالل الفتــرة التــي تغطيهــا التقريــر وجــاءت أســهم المتحــدة للتنميــة 
ــت  ــد تراجع ــث فق ــث األداء حي ــن حي ــوأ م ــات األس ــة للخدم ــج الدولي ــات والخلي ــاعيد للبتروكيماوي ومس
أســهمهم بنســبة ٢٠.٣٪ و١٧.٨٠٪ و١٤.٧٠٪ علــى التوالــي. لــم يكــن هنــاك مــن بيــن الشــركات المدرجــة 

مــن أنهــت الفتــرة علــى ارتفــاع. 

فقد الصندوق ٥.٠٤٪ خالل فترة إعداد التقرير وهو أفضل من المؤشر المعياري الذي فقد ٨.٥٣٪. 

مــن بيــن العوامــل الرئيســية التــي ســاهمت فــي التفــوق فــي األداء علــى المؤشــر المعيــاري التدفــق 
المالــي وموقــف الصنــدوق دون المؤشــر المعيــاري واالســتثمار فــي هيومانســوفت وزيــادة الــوزن 

االســتثماري فــي المســاعيد للبتروكيماويــات. 

خــالل الشــهر، لــم يخــرج الصنــدوق مــن أي اســتثمار أو يدخــل فــي أي موقــف اســتثماري جديــد. مــن 
حيــث األوزان االســتثمارية، ال يــزال الصنــدوق دون الــوزن فــي المســاعيد للبتروكيماويــات واالتصــاالت 
يــزال  الطاقــة وال  فــي مجــال  الــوزن االســتثماري  زيــادة  الصنــدوق علــى  العقــاري. حافــظ  والقطــاع 
الصنــدوق يفضــل االســتثمار فــي البنــوك مــن الفئــة األولــى فــي القطــاع المالــي وكذلــك االســتثمار فــي 

ــات.  ــف القطاع ــي مختل ــودة ف ــة الج ــال عالي ــات األعم قطاع

معلومات هامة 

وال  ودائع  ليست  الصندوق  هذا  في  واالستثمارات  الصندوق،  على  للتعامل  دعوة  أو  عرض  بمثابة  تعد  ال  الواردة  المعلومات 
تمثل التزاما عليه كما أن البنك الوطني العماني )مدير الصندوق( ليست ضامنة لهذه االستثمارات وال مؤمنة عليها وكذلك األمر 
التي تتضمن  الصندوق معرضة لمخاطر االستثمار  الصندوق(. واالستثمارات في  التجاري )ش.م.ع.ق.( )مؤسس  البنك  بالنسبة 
احتمال خسارة المبلغ المستثمر، وقد ترتفع قيمة ودخل الوحدات أو تنخفض، واألداء السابق للصندوق ليس داال على أدائه في 
المستقبل. ويتعين على المستثمرين قراءة مواد الالئحة األساسية ونشرة االكتتاب وأن يحصلوا على مشورة من مصادر مهنية 

متخصصة قبل اتخاذ قرار استثماري.  

الكويت، ٨.١١٪

قطر، ٧٧.٨٧٪

نقدًا، ١٤.٠٢٪


