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 الموجز 
 

% خالل ٣,٦٣أنهت بورصة قطر خسائرها خالل الفترة الماضیة لتحقق مكاسب بلغت 
فترة التقریر حیث صعد مؤشر البورصة بفضل ارتفاع سعر سهم كل من بنك قطر 

على التوالي  ١٠,٨٢% و١٦,٧٨% و١٢,٨٤اإلسالمي وقطر للتأمین وقطر للوقود نسبة 
خالل فترة التقریر. لم یؤثر تراجع أسهم كل من بروه العقاریة ومصرف وقطر للكهرباء 
والمیاه بشكل كبیر على أداء السوق. تحسن أداء الصندوق بفضل تحسن أداء أسهم كل 

% ١٢,٨٤من بنك قطر اإلسالمي وقطر للوقود وشركة الخلیج للمستودعات بنسبة 
% على التوالي. خالل فترة التقریر ن تراجع أداء الصندوق بنسبة ١٠,١٩% و١٠,٨٢و

% لم یقم الصندوق بعمل أي تعرض على قطر للتامین او مسیعید للبتروكیماویات ٢,٩٧
% على ١٣,٣١% و١٦,٧٨واللذان تراجع سهمهما بنسبة كبیرة خالل الشهر وصلت إلى 

 وهما یشكالن معظم تراجع األداء النسبي في الصندوق خالل الشهر.  -التوالي
من حیث التوزیع فإن استثمارات الصندوق ال تزال خفیفة الوزن في القطاعات المالیة 
والعقاریة ولكنها ثقیلة الوزن في القطاعات الصناعیة والسلع االستهالكیة والطاقة.  یواصل 
الصندوق تفضیل البنوك الكبیرة في القطاع المالي ویستثمر في الشركات عالیة الجودة في 
مختلف القطاعات. مقارنة بأداء أسواق المال في دول المنطقة فإن تقییمات األسهم في 
السوق القطریة ال تبدوا أكثر جاذبیة بشكل تدریجي وخالل الشهر خرج الصندوق بشكل 
كامل من قطاع االتصاالت مع تراجع توقعات النمو وعدم القدرة على تحقیق قیمة وربحیة 

 مقنعة لنا بما یشجع على تخصیص االستثمارات بشكل مختلف. 
على الصعید العالمي، یتواصل تعافي أسواق المال العالمیة حیث تستفید األصول التي بها 
مخاطرة مثل األسهم والسلع من المناخ اإلیجابي بشكل عام في السوق. هناك بصیص 
أمل آخر في السوق من المعلومات المتعلقة بالصناعة والصناعات التحویلیة من أوروبا 
وهو األمر الذي یشجع على مزید من االستثمار. بلغت نسبة العائد على سندات الخزانة 

% وهو ما یشیر إلى توقعات بتطبیق سیاسات مالیة ٢,٥٥األمریكیة ذات العشر سنوات 
 مرنة لفترة طویلة من الزمن. 

 

 
 معلومات ھامة 

ا كم� المعلومات الواردة ال تعد بمثابة عرض أو دعوة للتعامل على الصندوق، واالستثمارات في ھذا الصندوق لیست ودائع وال تمثل التزاما علیھ
ھیرمیس (مدیر ال�صندوق) لی�ست ض�امنة لھ�ذه االس�تثمارات وال مؤمن�ة علیھ�ا وك�ذلك األم�ر بالن�سبة للبن�ك –أن اإلدارة المالیة للمجموعة المالیة

(مؤسس الصندوق). واالستثمارات في الصندوق معرضة لمخاطر االستثمار التي تتضمن احتمال خسارة المبلغ الم�ستثمر، وق�د التجاري ش.م.ق 
ة ئح�ترتفع قیمة ودخل الوحدات أو تنخفض، واألداء السابق للصندوق لیس داال على أدائھ في المستقبل. ویتعین على الم�ستثمرین ق�راءة م�واد الال

 األساسیة ونشرة االكتتاب وأن یحصلوا على مشورة من مصادر مھنیة متخصصة قبل اتخاذ قرار استثماري. 

كل شيء يمكن تحقيقه


