الصناديق املشتركة
متابعة أداء صندوق االستثمار المشترك
من السهل عليك متابعة أداء الصندوق المشترك ألن األسعار يتم
االعالن عنها بانتظام في مختلف مواقع االنترنت وغيرها من وسائل
االعالم ذات الصلة.

هناك طريقتان رئيسيتان لقياس أداء الصندوق:
•

العائد التراكمي أو مجموع العائد وهي النسبة المئوية للربح او
الخسارة من الصندوق على مدى فترة زمنية معينة.

والمعادلة الحتساب العائد التراكمي هي:

رﻳﺎل

اﻳﺮادات
ُيحتسب أداء الصندوق بناء على التغيرات في أسعار وحدات الصندوق.
وتحقق الصناديق إيرادات من مبالغ التوزيعات التي تُحققها االستثمارات
(أي توزيعات األرباح) ومن المكاسب على رأس المال عن طريق األوراق
المالية التي تمتلكها الصناديق (بعد طرح جميع األتعاب) .وهذا الدخل قد
يدفعه الصندوق الى المساهمين في شكل توزيعات وهو ما يعتمد على
أهداف كل صندوق .وعادة ما يكون للمستثمر الخيار في الحصول على
توزيعات األرباح نقداً أو في شكل وحدات إضافية في الصندوق .وبنا ًء
على حقيقة أن التوزيعات النقدية تؤدي الى انخفاض أسعار الوحدات،
فإن العديد من المستثمرين يفضلون إعادة استثمار تلك التوزيعات
بهدف الحصول على وحدات إضافية في الصندوق ،مما يؤدي الى زيادة
عوائدهم االجمالية التراكمية بسبب إعادة استثمارها.

العائد التراكمي = (سعر الوحدة الحالي – سعر الوحدة السابق  /سعر
الوحدة السابق) .
ولناخذ مثا ً
ال على ذلك:
سعر الوحدة الحالي للصندوق 450 :ريال سعودي
سعر الوحدة السابق للصندوق 300 :ريال سعودي
الفترة الزمنية =  4سنوات
العائد المتراكم = (50% = 300 / )300-450

ﻣﺒﻠﻎ  ٣٠٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ﰲ ﻋﺎم  ٢٠١٣وﻗﻤﺖ ﺑﺒﻴﻊ اﺳﺘﺜامراﺗﻚ
ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  ٢٠١٦مبﺒﻠﻎ  ٤٥٠رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة

ﺳﻌﺮ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜامر
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
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 250رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
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العائد السنوي هو متوسط النسبة المئوية للتغير في السنة في
قيمة االستثمار على مدى فترة معينة.

ولنأخذ مثاال على ذلك:
سعر الوحدة الحالي للصندوق  450 :ريال سعودي
سعر الوحدة السابق للصندوق  300 :ريال سعودي
الفترة الزمنية =  4سنوات
العائد السنوي = ((10.67% = 1 - ))1/4(^)300/450
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الصناديق املشتركة
ويقاس تقلب أسعار وحدات أي صندوق استثمار باالنحراف المعياري
إضافة الى استخدام مقاييس أخرى .وفي حالة وجود صندوقين
يستثمران في نفس الورقة المالية ،فإن قراءة االنحراف المعياري العالية
تعني وجود تقلبات أكبر في االسعار في السوق وبالتالي وجود مخاطر
أعلى.

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜامر
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ﻗﺮاءة اﻻﻧﺤﺮاف اﳌﻌﻴﺎري اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ وﺟﻮد
ﺗﻘﻠﺒﺎت أﻛﱪ ﰲ اﻻﺳﻌﺎر وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮ أﻋﲆ
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ﻗﺮاءة اﻻﻧﺤﺮاف اﳌﻌﻴﺎري اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﻌﻨﻲ وﺟﻮد
ﺗﻘﻠﺒﺎت أﻗﻞ ﰲ اﻻﺳﻌﺎر وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻃﺮ أﻗﻞ
اﻟﻮﻗﺖ

وتستطيع الحصول على معلومات تفصيلية عن أداء ومخاطر أي صندوق
بالرجوع إلى نشرة حقائق الصندوق.
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ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜامرات
اﺳﻮاق اﻟﻨﻘﺪ

ولتلخيص ما سبق ،إن أداء صناديق االستثمار المشتركة يعتمد على
التغيرات في أسعار وحداتها في خالل فترة زمنية محددة ،علمًا بأن
أسعار الوحدات تتأثر بمبالغ التوزيعات ومن المكاسب على رأس المال
التي تُحققها االستثمارات .ويتم عادة نشر التغيرات التاريخية في أسعار
الوحدات مثل العائد التراكمي على الصناديق والعوائد السنوية هذا
إضافة إلى مقاييس المخاطر أو ً
ال بأول في المواقع اإللكترونية وغيرها
من الوسائل ذات الصلة.

األهلي كابيتال هي شركة مساهمة سعودية برأسمال مدفوع قدره  1,000مليون ريال ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بموجب الترخيص رقم  37 06046-الممنوح من قبل هيئة السوق المالية
والذي يخولها بالتعامل بصفة أصيل ووكيل باألوراق المالية ومزاولة أعمال التعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقديم المشورة وخدمات الحفظ ذات الصلة .شركة األهلي كابيتال ،سجل تجاري رقم  ،1010231474وعنوان مكتبها
المسجل :طريق الملك سعود ،مبنى اإلدارة اإلقليمية للبنك األهلي التجاري ،ص ب  ،22216الرياض  ،11495المملكة العربية السعودية ،هاتف +966118747106

٢

