صندوق فالكم للذھب

Tuesday, June 30, 2020

األداء

أھداف المحفظة
صندوق فالكم للذھب ھو صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية
ويستثمر بشكل غير نشط في سلعة الذھب ،حيث يسعى الصندوق لتحقيق نمو
ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل من خالل محاكاة أداء مؤشر عملة سلعة
الذھب ) XAU/USDالعقود الفورية للذھب بالدوالر األمريكي(

األجل القصير

أسبوع

الصندوق
المؤشر
ألفا

0.81%
0.71%
0.10%

بيانات الصندوق
السعر الحالي
صافي قيمة أصول الصندوق

USD 3,545,068.41

نوع الصندوق

صندوق سلع عام مفتوح

تصنيف الصندوق

متوافق مع المعايير الشرعية

فئة الصندوق

أخرى )سلع(

سمة الصندوق

نمو  -مكاسب رأسمالية

تاريخ التأسيس

8-Apr-20

سعر الوحدة عند التأسيس

USD 1.00

عملة الصندوق
الرسوم اإلداريه )سنوياً(

دوالر أمريكي
0.50%من صافي قيمة األصول

رسوم المشاركة

اليوجد

يوم المشاركة /يوم االسترداد

كل يوم عمل

يوم التقييم
المؤشر االسترشادي للصندوق

الثالثاء والخميس

2.62%
2.93%
-0.31%
YTD

العائد السنوي

USD 1.04433

شھر

4.43%
8.09%
-3.65%

الصندوق
المؤشر
ألفا

منذ التأسيس

العوائد المتراكمة

4.43%
8.09%
-3.65%

الصندوق
المؤشر
ألفا

منذ التأسيس

العوائد السنوية
الصندوق
المؤشر

4.43%
8.09%

سعر عملة سلعة الذھب مقابل الدوالر XAU/USD

مدير الصندوق

فالكم للخدمات المالية

نسبة األتعاب اإلجماليه

0.2743%

األرباح الموزعة
استثمارات شركة فالكم في الصندوق

N/A
)USD 972,375.23 (27.43%

إجمالي مصاريف التعامل

USD 8,314.91

نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق 0.2483%
نسبة االقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق

None

أداء الصندوق مقابل المؤشر االسترشادي
1.10

الصندوق

1.08

المؤشر االسترشادي

1.06
1.04
1.02

الجوائز

1.00
0.98
0.96
0.94
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التوزيع القطاعي

ذھب
%22

نقد
%78

وسائل االتصال
فالكم للخدمات المالية
ص.ب  ,884الرياض  ,11421المملكة العربية السعودية
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)Note: values as of the Inception date (8Apr2020

إخالء مسؤولية:
إن مدير الصندوق ال يقدم أي ضمان بأن ھذا الصندوق سيواصل االستثمار في أوراق مالية بعينھا ،أو االستثمار في قطاعات محددة ،وينبغي اإلشارة إلى أن محفظة الصندوق قابلة للتغير ،وأن االشتراك في أي وحدة من ھذا النوع من الصناديق يختلف عن ايداع مبلغ نقدي لدى بنك محلي ،كما
أن االستثمار في ھذا الصندوق ليس وديعة أو التزامات يضمنھا مدير الصندوق ،كما أن األداء السابق للصندوق أو األداء السابق للمؤشر ال يشير إلى ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبال ً وال يعد ضماناً الستمرار نفس النتائج في المستقبل ،ويجب اإلشارة أيضاً إلى أن الصندوق معرض
لمخاطر االستثمار ،وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بسعر االشتراك ،وأن قيمة الوحدات وإيراداتھا ُعرضة للصعود والھبوط وقد يسترد المستثمر مبلغاً أقل من المبلغ الذي استثمره ،كما أن ھذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار
استثماري ،ومدير الصندوق يملك أو يمكن أن يملك مركزاً استثمارياً ،أو حصة في األوراق المالية المعنية ،أو في أوراق مالية ذات عالقة أو يقدم أو قدم خالل اإلثني عشر شھراً السابقة مشورة مھمة أو خدمات أعمال أوراق مالية لمصدر األوراق المالية المعنية أو أوراق مالية ذات عالقة ،ورسوم
ومصاريف الخدمة واألداء قد تنطبق ،ويجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين االطالع على شروط وأحكام الصندوق وتحديثاته وبند المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق والمعروضة على الموقع االلكتروني لشركة فالكم للخدمات المالية ،كما أن االستثمار في ھذا الصندوق قد ال
يكون مالئماً لجميع األشخاص الذين يتلقون ھذه النشرة وعليه يجب االطالع على شروط وأحكام الصندوق وفھمھا والرجوع إلى مستشارك االستثماري قبل اتخاذ قرار باالستثمار في ھذا الصندوق.
للحصول على شروط وأحكام الصندوق ولالطالع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات شركة فالكم للخدمات المالية يرجى التكرم بزيارة أي من فروعنا أو زيارة الموقع االلكتروني www.falcom.com.sa
شركة فالكم للخدمات المالية ھي شركة مرخصة من قبل ھيئة السوق المالية ترخيص رقم 37-06020وعنوان مركزھا الرئيسي :شارع العليا العام ،ص.ب ،884 .الرياض  ،11421المملكة العربية السعودية.
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