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شهر حتى تاريخه*

منذ بداية العام

منذ االنشاء

الموجز  

ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة ����٪ خالل فترة التقرير. في الوقت الذي سيطرت فيه التوترات 

التجارية والسياسية على األسواق العالمية، كان السوق القطري يشهد ارتفاعًا تدريجيا بشكل 

بطيء حيث شه معاودة االهتمام من جانب مديري األصول اإلقليميين بعد إدراج السوق السعودية 

في مؤشر األسواق الناشئة MSCI. ارتفع مؤشر السوق القطرية بفضل الشركات ثقيلة الوزن في 

ظل حركة تصحيح واسعة المدى – مصرف قطر اإلسالمي، بنك قطر الوطني وصناعات قطر والتي 

شهدت ارتفاعًا بنسبة �����٪ و�¼�½٪ و�¼��٪ على التوالي. 

ارتفع الصندوق بنسبة ���¼٪ خالل فترة إعداد التقرير ولكن أدائه تعرض لعرقة بسبب المخصصات 

السابقة لالستثمار في قطر وانخفاض الوزن نسبيا في الشركات الكبيرة مثل بنك الدوحة وبروة 

العقارية اللتان شهدتا نموًا ملحوظًا وصل إلى �����٪ و¼��½٪ على التوالي. 

من حيث الموقف فإن الصندوق ال يزال دون الوزن في شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 

والشركات المالية والعقارية. حافظ الصندوق على زيادة الوزن في المجاالت الصناعية والسلع 

االستهالكية والطاقة.  ال يزال الصندوق يفضل االستثمار في البنوك الكبيرة في القطاعات المالية 

وفي الشركات عالية الجودة في مختلف القطاعات. لم هناك أي إضافات أو حذف خالل الشهر. 

ال تزال المخاطر السياسية تسيطر على عناوين األخبار دوليا وإقليميا. ال تزال المواجهة التجارية بين 

الواليات المتحدة والصين في أشهدها وكل اآلمال معلقة على قرار صناع القرار في اللحظة الحاسمة. 

إقليميا، ال تزال المخاوف بشأن سالمة المالحة في الخليج العربي مستمرة مما يزيد من التقلبات في 

أسعار النفط الضعيفة بشكل عام خاصة مع زيادة المخزون في الواليات المتحدة. 

معلومات هامة 

المعلومات الواردة ال تعد بمثابة عرض أو دعوة للتعامل على الصندوق، واالستثمارات في هذا الصندوق ليست ودائع وال 

تمثل التزاما عليه كما أن اإلدارة المالية للمجموعة المالية–هيرميس (مدير الصندوق) ليست ضامنة لهذه االستثمارات وال 

مؤمنة عليها وكذلك األمر بالنسبة للبنك التجاري ش.م.ق (مؤسس الصندوق). واالستثمارات في الصندوق معرضة لمخاطر 

االستثمار التي تتضمن 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. 
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الÛدف الرئÚسي للصندوق Ùو ز×ادة رأس المال في األجل الطو×ل وذلك باالستثمار في األوراق 

المالÚة المقÚدة في قطر ودول مجلس التعاون الخلÚجي.

المؤشر األساسي

مؤشر الدوحة لالوراق المالÚة

األسهم الخمسة الرئيسية في الصندوق
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األسهم المقيدة                       
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تاريخ التقييم

المؤسس

مدير الصندوق

امين االستثمار

رقم رخصة الصندوق

رقم التسجيل لدى وزارة االقتصاد والتجارة
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www.cbq.qa

المجموعة المالية–هيرميس، اإلدارة المالية (مصر) المحدودة

بنك HSBC الشرق األوسط المحدود
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