
إمتيازات الصندوق

إسم الصندوق             : صندوق رنا لألسهم السعودية
هدف الصندوق           : تنمية رأس المال

سياسة الصندوق          : اإلستثمار فى األسهم المدرجة بالسوق السعودي
مدير الصندوق            : شركة رنا لألستثمار

أيام العمل                  : أي يوم عمل في المملكة طبقا أليام العمل الرسمية في هيئة السوق المالية
فئة الصندوق              : صناديق األسهم - محلية

هدف الصندوق المفصل  : تنمية راس المال على المدى الطويل عن طريق االستثمار فى األوراق       
                               المالية المدرجة فى سوق االسهم السعودية

العملة األساسية           : لایر سعودي
تاريخ اإلبتداء             : 2007/11/18

سعر اإلبتداء              : 10
المؤشر القياسي           : مؤشر السوق السعودي الرئيسي ( تاسي )

نوع الصندوق             : مفتوح
مستوى المخاطرة         : عالية

رمز الصندوق            : 021001

قائمة بأسماء اكبر عشرة استثمارات بمحفظة الصندوق فى 2017/04/02
8.35% المتقدمة
8.24% اللجين
7.98% سدافكو
7.52% تكوين
6.33% سابك
6.06% الزوردى
5.43% جرير
5.27% التأمين العربية
5.18% سامبا
2.57% أسمنت نجران

معلومات صندوق رنا لألسهم السعودية بنهاية الربع الثاني في 2017/06/30
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 2017/04/02قائمة بأسماء اكبر عشرة استثمارات بمحفظة الصندوق فى 



نسبة االتعاب االجمالية الى متوسط صافى قيمة اصول الصندوق

2.988 نسبة االتعاب %

التنطبق مبالغ األرباح الموزعه و نسبتها إلي السعر األولي للوحدة 

نسبة و قيمة استثمار مدير الصندوق من صافى اصول الصندوق 

95.57 نسبة استثمارات مدير الصندوق %
قيمة استثمار مدير الصندوق        985,498.39

نسبة و مبلغ مصاريف التعامل الى متوسط صافى قيمة اصول الصندوق 

0.261 نسبة مصاريف التعامل %
إجمالي مصاريف التعامل             2,807.20

معايير ومؤشرات قياس المخاطر

0.10- نسبة شارب
0.52 اإلنحراف المعياري للصندوق منذ بداية العام 
0.71 اإلنحراف المعياري للمؤشر العام منذ بداية العام 

معايير ومؤشرات أداء الصندوق

5.83 تغير سعر الصندوق منذ بداية العام % 
2.99 تغير سعر المؤشر العام منذ بداية العام % 

40.32- العائد منذ أنشاء الصندوق %
28.51- العائد لثالث سنوات %
0.33- العائد لخمس سنوات %

ال يوجد نسبة اإلقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق 
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