صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية

التقرير الربع سنوي (الربع الثالث )2018
أكرب عشر استثمارات ابلصندوق

معلومات عامه

(كما يف بداية الربع)

اتريخ بدء الصندوق

2014/11/30

16.66%

صندوق بيتك للسيولة

1

سعر اإلصدار

 10.00رايل سعودي

15.44%

مصرف الراجحي

2

سعر الوحدة كما يف ()2018/09/30

 7.52رايل سعودي

11.24%

سابك

3

صايف قيمة أصول الصندوق

 16.26مليون رايل سعودي

5.77%

ينساب

4

5.33%

اإلتصاالت السعودية

5

4.93%

املتقدمة للبرتوكيماوايت

6

4.61%

مصرف اإلمناء

7

4.26%

التموين

8

3.33%

جرير

9

3.05%

العثيم

10

السمات الرئيسية للصندوق
صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية هو صندوق مفتوح املدة ،ويستثمر يف أسهم الشركات السعودية
املسامهة ذات التوزيعات ،حيث تتمثل أهداف الصندوق يف تنمية رأس املال على املدى الطويل و توزيع
أرابح للمستثمرين مرة واحدة على األقل سنواي ،مقارنة مبؤشر ستاندرد أند بورز لألسهم السعودية
املطابقة للشريعة.
احلد األدىن لإلشرتاك

 10,000رايل سعودي

احلد األدىن للسحب و اإلضافة

 10,000رايل سعودي

العملة

الرايل السعودي

النشاط

األسهم السعودية املطابقة للشريعة

أايم التقومي

اإلثنني و األربعاء من كل أسبوع

رسوم اإلشرتاك

 %2.00كحد أعلى

رسوم اإلسرتداد املبكر

 %2.00خالل  30يوم

رسوم اإلدارة

 %1.75سنواي

رسوم احلفظ

 %0.20سنواي

رسوم إدارية

 %0.05سنواي

املؤشر اإلسرتشادي

مؤشر ستاندرد أند بورز لألسهم السعودية املطابقة
للشريعة

األداء

الصندوق

املؤشر اإلسرتشادي

عائد الربع احلايل

%2.63-

%3.64-

العائد منذ بداية السنة

%10.62

8.17%

%16.57-

%13.26-

القيمة (ر.س)

النسبة

صفر

%0.00

12,943,558

79.60%

مصاريف التعامل خالل الربع

3,611.91

0.02%

األتعاب اإلمجالية خالل الربع

142,214.89

0.87%

العائد منذ التأسيس*

معدل إبضافة توزيعات األرابح

حقائق
األرابح املوزعة
إستثمار مدير الصندوق يف الصندوق

معايري و مؤشرات قياس املخاطر
%0.67

اإلحنراف املعياري

0.78

بيتا

%0.02

Tracking Error

0.06

معدل شارب
قروض الصندوق
نسبة القروض من صايف األصول

%0.00

تقرير الربع الثالث 2018
سجل صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية إخنفاضا بنسبة  %2.63خالل الربع الثالث من عام
 ،2018كما سجل املؤشر اإلسرتشادي "مؤشر ستاندرد أند بورز لألسهم السعودية املطابقة للشريعة"
إخنفاضا بنسبة  % 3.64لنفس الفرتة .من جهة أخرى أهنى مؤشر السوق السعودي تعامالت الربع
الثالث من  2018على إخنفاض بنسبة  %3.82عند مستوى  7,996.26نقطة.
كما شهد السوق السعودي إدراج شركيت جلام والوطنية للبناء والتسويق خالل العام يف السوق الرئيسي
والسوق املوازي منو كما من املتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة "الوطنية للرتبية والتعليم خالل الربع الرابع
من العام اجلاري.
التوزيعات التارخييه لصندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
صندوق الواعد

2015

2016

2017

التوزيعات لكل وحدة

0.31

0.51

0.00

تنبيه :بذلت شركة بيت التمويل السعودي الكوييت أقصى جهد ممكن للتأكد من أن حمتوى املعلومات املذكورة أعاله صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة بيت التمويل السعودي الكوييت ال تقدم أي ضماانت بشأن حمتوايت التقرير وال تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد يف هذا
التقرير بشكل غري مقصود .كما نلفت االنتباه أبن هذه املعلومات ليست خمصصة لألغراض الدعائية وال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو الختاذ قرار استثماري .وجيب االنتباه دائما أبن االستثمار يف األسهم أو األدوات االستثمارية املرتبطة هبا كصناديق األسهم االستثمارية
تنطوي على تذبذابت يف القيمة تعكس درجة عالية من املخاطر وقد ال تكون مناسبة لكل مستثمر لالستثمار فيها لذلك فإننا ننصح ابلرجوع إىل مستشار استثماري مؤهل قبل االستثمار يف مثل هذه األدوات االستثمارية .كذلك جيب االنتباه أن األداء السابق ألي ورقة مالية أو
للمؤشر االسرتشادي ال يشكل مؤشرا لألداء املستقبلي وال تضمن شركة بيت التمويل السعودي الكوييت أبن هذا األداء سيتكرر أو سيكون مماثال يف املستقبل .للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على كافة التفاصيل املتعلقة بصناديق ومنتجات شركة بيت التمويل السعودي
الكوييت يرجى التكرم بزايرة املوقع اإللكرتوين  www.skfh.com.saأو التفضل بزايرة مقر الشركة :الرايض ,برج القمر الدور  ،16حي الرمحانية طريق امللك فهد ص  .ب  50051الرايض  ، 11523هاتف 0114845526 :فاكس ، 0114845501 :بيت التمويل
السعودي الكوييت شركة سعودية مسامهة مقفلة رأس مال  500مليون رايل سعودي س  .ت  ، 1010312522ترخيص هيئة السوق املالية  ، 08124 – 37بتاريخ 2008/11/5م ملزاولة أنشطة التعامل بصفة أصيل ومتعهد ابلتغطية واالدارة والرتتيب وتقدمي املشورة واحلفظ يف
األوراق املالية.

