صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
تقرير "مارس "2015

تقرير مارس 2015

اتريخ بدء الصندوق

2014/11/30 :

سعر اإلصدار

 10.00 :رايل سعودي

سعر الوحدة كما يف ()2015/03/31

 10.24 :رايل سعودي

صايف قيمة أصول الصندوق

 53.09 :مليون رايل سعودي
الربع األول 2015

منذ أتسيس الصندوق

األداء
صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية

%5.54

%2.39

املؤشر االسرتشادي

%4.90

()%4.35

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 سنوايً ،مقارنةً مبؤشر ستاندرد أند بورز
لألسهم السعودية املطابقة للشريعة.
احلد األدىن لالشرتاك

 10,000 :رايل سعودي.

احلد األدىن لإلشرتاك اإلضايف

 2,000 :رايل سعودي.

احلد األدىن لإلسرتداد

 10,000 :رايل سعودي

العملة

 :الرايل السعودي

النشاط

 :األسهم السعودية املطابقة للشريعة

فرتة التقييم

 :األحد والثالاثء من كل أسبوع

رسوم االشرتاك

 %2 :من إمجايل مبلغ االشرتاك كحد أعلى

رسوم السحب أو االسرتداد

 :ال يوجد

رسوم اإلدارة

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

املؤشر االسرتشادي

 :مؤشر ستاندرد أند بورز لألسهم السعودية املطابقة
للشريعة

رسوم أخرى

حقق صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية إرتفاع بنسبة  %5.54منذ بداية العام كما يف
هناية الربع األول لعام  ،2015فيما حقق املؤشر االسرتشادي "مؤشر ستاندرد أند بورز
لألسهم السعودية املطابقة للشريعة" إرتفاع بنسبة  %4.90لنفس الفرتة.
من جهة أخرى أغلق املؤشر العام للسوق السعودية بنهاية الربع األول من عام  2015على
إرتفاع وقدره  %5.3عند مستوى  8779نقطة ،حيث أغلقت معظم قطاعات السوق على
إرتفاع ،وكان قطاع التطوير العقاري األكثر إرتفاعاً بنسبة  ،%29وقطاع اإلتصاالت األكثر
إخنفاضاً بنسبة .%9
كما جتدر اإلشارة اىل استمرار أسعار النفط يف اهلبوط خالل هذا الربع حيث وصل ألدىن
مستوايتة خالل  6سنوات املاضية إال أنه ارتد من هذه املستوايت الدنيا ليحقق بعض
املكاسب ويصل إىل  56دوالر بنهاية الربع .تستمر نظرتنا اإلجيابية لسوق األسهم السعودية
على املدى البعيد وذلك يعود لقوة اإلقتصاد السعودي ،يف املقابل أعلنت هيئة سوق املال أن
موعد إصدار اللوائح والتنظيمات اخلاصة ابإلستثمار األجنيب سيكون يف شهر ابريل القادم،
متهيداً لدخول املستثمر األجين للسوق السعودي خالل الربع الثاين من .2015
كما جتدر اإلشارة إىل حتسن معنوايت املستثمر وذلك بعد سالسة إنتقال احلكم بعد وفاة
امللك عبدهللا رمحة هللا عليه إىل امللك سلمان حفظه هللا ما يعد أحد شواهد متيز احلكم
السعودي ،كما صدر موافقة جملس الوزراء على فرض الرسوم على األراضي البيضاء واليت
بدورها حسنت من نشاط و فعالية سوق األسهم حيث إرتفع متوسط حجم التداول اليومي
ليصل إىل  9.07مليار رايل سعودي بنهاية الربع بنمو يقارب  %27.4عن نفس الفرتة من
العام املاضي.
من جهة أخرى شهد سوق األسهم السعودي إخنفاضاً حاداً قبيل اإلنتهاء من ربع السنة األول
لعام  2015وذلك نتيجة ختوف بعض املستثمرين بعد إعالن القيادة الرشيدة احلرب على
احلوثيني "عاصة احلزم" للحفاظ على أمن وإستقرار دولة اليمن الشقيقة ،كما أن جيش اململكة
العربية السعودية ودول حتالف عاصفة احلزم لديهم القدرة والكفاءة لرد أي هتديد على أمن
وسالمة املنطقة ويف إعتقادان أن سوق األسهم السعودي سريتد للعودة قرب املستوايت اليت
شهدها قبل اإلخنفاض خالل الربع الثاين من عام  2015خصوصا مع قرب إفتتاح السوق
السعودي للمستثمر األجنيب.
من جهة أخرى خلق إخنفاض املؤشر العام لسوق األسهم السعودية فرص إستثمارية واعده
وذلك نظرا للهبوط املبالغ يف بعض الشركات اإلستثمارية الواعده ،خصوصاً يف ظل اآلداء
اإلجيايب هلذه الشركات ،حيث إخنفضت العديد من أسهم الشركات ألقل من قيمتها العادلة.
يبقى تقييم السوق السعودي معقوال نظرا لألساسيات اإلجيابية حيث حقق أداء مؤشر السوق
الرئيسي إرتفاعاً حبدود  %5.3منذ بداية عام  ،2015ابلرغم من تباين أداء القطاعات،
يتداول السوق الرئيسي مبكرر رحبية حبدود  15.4مرة ،والذي يعترب حبسب وجهة نظران معتدل
نسبيا نظراً للنمو املتوقع يف األرابح والسيولة جبانب إمكانية زايدة التدفقات والنظرة املستقبلية
اإلجيابية لفتح اجملال أمام املستثمرين األجانب لإلستثمار الذي يتوقع أن يرفع مستوى السيولة
يف السوق السعودي بني  180اىل  300مليار رايل سعودي سنواي.
هذا وقد إرتفع سعر وحدة صندوق "بيتك الواعد لألسهم السعودية" بنسبة  %2.39منذ
اإلنشاء ،فيما أهنى املؤشر االسرتشادي " مؤشر بيتك  -ستاندرد أند بورز لألسهم السعودية
املطابقة للشريعة إبخنفاض نسبته  %4.35منذ 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 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 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 920009019 :فاكس ، 2019819 :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 .

