صندوق بيتك لإلصدارات األولية
تقرير "ديسمرب "2015

تقرير ديسمرب 2015
حقق صندوق بيتك لإلصدارات األولية إخنفاض بنسبة ( )%8.47منذ بداية العام كما
يف هناية الربع الرابع لعام  ،2015فيما حقق املؤشر اإلسرتشادي "مؤشر بيتك  -ستاندرد
أند بورز لإلصدارات األولية" إخنفاض بنسبة ( )%24.44لنفس الفرتة .من جهة أخرى
أهنى مؤشر السوق السعودي تعامالت عام  2015على تراجع بنسبة ( )%17عند
مستوى  6912نقطة.

اتريخ بدء الصندوق

2014/06/15 :

سعر اإلصدار

 10.00 :رايل سعودي

سعر الوحدة كما يف ()2015/12/30

 9.07 :رايل سعودي

صايف قيمة أصول الصندوق

 205.34 :مليون رايل سعودي
هناية الربع الرابع 2015

منذ أتسيس الصندوق

األداء
صندوق بيتك لإلصدارات األولية

()%8.47

()%9.30

املؤشر االسرتشادي

()%24.44

()%30.24

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 %0.05
سنواي رسوم ادارية

املؤشر اإلسرتشادي

 :مؤشر بيتك  -ستاندرد أند بورز لإلصدارات األولية

رسوم أخرى

وكان عام  2015حافال بعديد من األحداث سواء حمليا أوعامليا واليت أثرت على أداء
السوق من ابرزها قرار االحتياطي الفيدرايل برفع معدل الفائدة ألول مرة يف أكثر من 9
سنوات ،مبقدار ربع نقطة إىل النطاق بني  %0.25و %.0.50ما سينعكس إجيابيا على
رحبية القطاع املصريف بشكل عام .وعلى الصعيد احمللي بدء عملية "عاصفة احلزم" ضد
ميليشيا احلوثيني يف اليمن و إعالن امليزانية السعودية ،حيث قدرت وزارة املالية اإليرادات يف
ميزانية  2016بـ  514مليار رايل والنفقات العامة بـ  840مليار رايل ،أي بعجز متوقع
حبدود  326مليار رايل .وايضاً قرار جملس الوزراء بزايدة أسعار منتجات الطاقة وتعرفة
استهالك الكهرابء ،األمر الذي أحدث آاثرا متفاوتة على الشركات تتقدمها البرتوكيماوايت
واألمسنتات اليت يشكل الغاز والوقود والكهرابء جزءا مهما من تكاليف اإلنتاج لديها.
واخرياً ,موافقة جملس الوزراء على فرض رسوم على األراضي البيضاء داخل النطاق العمراين.
تعد خسائر السوق عام  2015األكرب يف السبع سنوات األخرية حيث أهنى  11قطاعا
يف السوق على اخنفاض ،يتقدمها قطاع "األمسنت" بنسبة ( ،)% 34تاله قطاع "التشييد
والبناء" بنحو ( ،)%30فيما سجل قطاعا "البرتوكيماوايت" و"املصارف والبنوك" تراجعا
بنسبة ( )% 27و( )% 15على التوايل .ويف املقابل سجلت  4قطاعات ارتفاعا يف عام
 ،2015حيث بلغت مكاسب قطاع "اإلعالم والنشر"  ،% 57وارتفع قطاع "النقل"
بنسبة  ،%7كما ارتفع قطاعا "الطاقة" و"التطوير العقاري" بنحو  .%1وابلنسبة ألداء
السوق ربعيا ،اخنفض مؤشر السوق خالل الربع الرابع بنحو  %7ما يعادل  492نقطة .
شهد عام  2015إدراج كل من شركة "ساكو" و"مبكو" و"اخلدمات األرضية" ،وسجل
سهم "ساكو" ارتفاعا منذ إدراجه بنسبة  ،% 42فيما تراجع سهما "مبكو" و"اخلدمات
األرضية" تراجعا بنحو ( )% 15و( )% 9على التوايل .كما شهد الربع الرابع 2015
اكتتاب شركة "األندلس العقارية" كأول اكتتاب يف القطاع العقاري منذ  5سنوات ،حيث
سجل االكتتاب تغطية بنسبة  %464ومت ختصيص  7أسهم للمكتتب الواحد.
يستقر تقييم السوق السعودي عند مستوايت مغرية نسبيا نظرا لألساسيات اإلجيابية حيث
إخنفض املؤشر الرئيسي للسوق السعودية حبدود ( )%17منذ بداية عام  2015إبخنفاض
معظم قطاعات السوق ،يتداول السوق الرئيسي بنهاية الربع مبكررات رحبية مغرية .هذا وقد
إخنفض سعر وحدة صندوق "بيتك لإلصدارات االولية" بنسبة ( )%9.30منذ اإلنشاء،
فيما أهنى املؤشر اإلسرتشادي "مؤشر بيتك  -ستاندرد أند بورز لإلصدارات األولية" أداء
هذا الربع إبخنفاض نسبته ( )%30.24منذ 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 ا لكوييت 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 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 مؤشراً لألداء املس تقبلي 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 .

