صندوق بيتك لإلصدارات األولية
تقرير "سبتمرب "2015

تقرير سبتمرب 2015

اتريخ بدء الصندوق

2014/06/15 :

سعر اإلصدار

 10.00 :رايل سعودي

سعر الوحدة كما يف ()2015/09/30

 10.07 :رايل سعودي

صايف قيمة أصول الصندوق

 276.61 :مليون رايل سعودي

األداء
صندوق بيتك لإلصدارات األولية
املؤشر االسرتشادي

هناية الربع الثالث 2015

منذ أتسيس الصندوق

%3.60

%0.70

()%13.11

()%21.63

السمات الرئيسية للصندوق
صندوق بيتك لإلصدارات األولية هو برانمج إستثماري متوسط األجل ومفتوح النهاية يستثمر يف
أسهم اإلصدارات األولية للشركات السعودية املسامهة واملتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  ،وميكن
للصندوق اإلستثمار يف أسهم هذه الشركات خالل السنوات اخلمس األوىل من إدراجها ،كما جيوز
ملدير الصندوق أن يستثمر يف أسهم حقوق األولوية وأدوات أسواق النقد املتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية.
احلد األدىن لإلشرتاك

 10,000 :رايل سعودي.

احلد األدىن للسحب واإلضافة

 10,000 :رايل سعودي.

العملة

 :الرايل السعودي

النشاط

 :األسهم السعودية – اإلصدارات األولية

فرتة التقييم

 :اإلثنني و اإلربعاء من كل أسبوع

رسوم اإلشرتاك

 %2 :من إمجايل مبلغ االشرتاك كحد أعلى

رسوم السحب أو اإلسرتداد

 :ال يوجد

رسوم اإلدارة

 %1.75 :سنوايً.
 :رسوم حفظ بنسبة  %0.20سنوايً و  %0.05سنواي
رسوم ادارية

املؤشر اإلسرتشادي

 :مؤشر بيتك  -ستاندرد أند بورز لإلصدارات األولية

رسوم أخرى

حقق صندوق بيتك لإلصدارات األولية إرتفاع بنسبة  %3.60منذ بداية العام كما يف
هناية الربع الثالث لعام  ،2015فيما حقق املؤشر اإلسرتشادي "مؤشر بيتك  -ستاندرد
أند بورز لإلصدارات األولية" إخنفاض بنسبة ( )%13.08لنفس الفرتة.
من جهة أخرى أغلق املؤشر العام للسوق السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2015
على إخنفاض بنسبة ( )%11.15عند مستوى  7404نقطة ،حيث أغلقت معظم
قطاعات السوق على إخنفاض ،وكان قطاع الطاقة األكثر إرتفاعاً بنسبة  ،%5.72وقطاع
اإلعالم و النشر األكثر إخنفاضاً بنسبة (.)%39.71
كما و شهد شهر أغسطس إخنفاضاً للمؤشر العام بنسبة ( )%17.32والذي يعد أكرب
نزول شهري منذ أكثر من  7سنوات .أييت ذلك تزامناً مع املخاوف من تباطؤ اإلقتصاد
الصيين و إهنيار سوق شانغهاي الصيين و الذي بدوره ساهم إبخنفاض ابقي األسواق
العاملية .كما لعبت املخاوف من رفع الفائدة من قِبل اإلحتياطي الفدرايل دورا يف
اإلخنفاض .كما جتدر اإلشارة إىل أن أسعار النفط واصلة تذبذهبا خالل الربع الثالث
ليصل خام برنت إىل أدىن مستوايته خالل سنوات .و ابجململ تستمر نظرتنا اإلجيابية
لسوق األسهم السعودية على املدى البعيد وذلك يعود لقوة اإلقتصاد السعودي و النتائج
اإلجيابية املتوقعة لعدد من الشركات القوية ابلسوق واليت ترتكز أنشطتها على السوق احمللي
كقطاع التجزئه.
من املتوقع دخول سيولة اضافية يف الفرتة القادمة الستغالل الفرص املتاحة ابلسوق نظراً
إلخنفاض العديد من أسهم الشركات القوية ألسعار جذابه جداً ،و الذي بدوره سيكون
عامالً رئيسيا جلذب املستثمرين من الداخل و اخلارج.
جتدر اإلشاره إىل أن هيئة سوق املال منحة مؤخراً املوافقة ل "سييت جروب" إحدى أكرب

شركات اخلدمات املالية األمريكية الرخصة لإلستثمار األجنيب املباشر يف سوق األسهم
السعودية ،و الذي بدوره سيكون عامالً جلذب العديد من املستثمرين األجانب مما
سيساهم يف إضافة اجيابية للسوق نظراً لقوة و مكانة الشركة.
كما مل يشهد سوق األطروحات األولية طرح أي شركة جديدة خالل الربع الثالث ليستقر
بذلك عدد الشركات املدرجة  171شركة إبحتساب الشركات املوقوفة عن التداول .ومن
املتوقع أن يشهد سوق الطروحات األولية طرح بعض الشركات خالل الربع الرابع والذي
بدوره سيزيد من عمق السوق ورفع من القيمة السوقية لسوق املال السعودي و زايدة ثقة
املستثمرين.
يستقر تقييم السوق السعودي عن مستوايت مغرية نسبيا نظرا لألساسيات اإلجيابية حيث
إخنفض املؤشر الرئيسي للسوق السعودية حبدود ( )%11.15منذ بداية عام 2015
إبخنفاض معظم قطاعات السوق ،يتداول السوق الرئيسي بنهاية الربع مبكررات رحبية
مغرية.
هذا وقد إرتفع سعر وحدة صندوق "بيتك لإلصدارات االولية" بنسبة  %0.70منذ
اإلنشاء ،فيما أهنى املؤشر اإلسرتشادي "مؤشر بيتك  -ستاندرد أند بورز لإلصدارات
األولية" أداء هذا الربع إبخنفاض نسبته  %21.63منذ اإلنشاء.

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 دائماً 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 م ستثمر 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 مؤشراً لألداء املستقبلي وال تضمن شركة بيت التمويل السعودي الكوييت أبن هذا األداء
سيتكرر أو سيكون مماثالً 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 ,واحة غرانطة برج 4أ الدور  ، 14طريق الدائري
الشرقي ص  .ب  50051الرايض  ، 11523هاتف 0115117300 :فاكس ، 0115117305 :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 .

