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        "4102 ديسمبرتقرير "

 

أ قد يرد يف هذا التقرير بشكل غري مقصود. كما نلفت صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة بيت التمويل السعودي الكوييت ال تقدم أي ضمانات بشأن حمتويات التقرير وال تتحمل مسؤولية وجود أي خطبذلت شركة بيت التمويل السعودي الكوييت أقصى جهد ممكن للتأكد من أن حمتوى املعلومات املذكورة أعاله  تنبيه:
األسهم االستثمارية تنطوي على تذبذبات يف القيمة تعكس درجة عالية من املخاطر وقد ال تكون  أوراق مالية أو الختاذ قرار استثماري. وجيب االنتباه دائماً بأن االستثمار يف األسهم أو األدوات االستثمارية املرتبطة هبا كصناديق االنتباه بأن هذه املعلومات ليست خمصصة لألغراض الدعائية وال تشكل توصية بشراء أو بيع

قة مالية أو للمؤشر االسرتشادي ال يشكل مؤشراً لألداء املستقبلي وال تضمن شركة بيت التمويل السعودي الكوييت بأن هذا األداء ننصح بالرجوع إىل مستشار استثماري مؤهل قبل االستثمار يف مثل هذه األدوات االستثمارية. كذلك جيب االنتباه أن األداء السابق ألي ور  مناسبة لكل مستثمر لالستثمار فيها لذلك فإننا
طريق الدائري ،  44أ الدور 4واحة غرناطة برج أو التفضل بزيارة مقر الشركة: الرياض,  www.skfh.com.sa عودي الكوييت يرجى التكرم بزيارة املوقع اإللكرتوينيكون مماثاًل يف املستقبل. للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على كافة التفاصيل املتعلقة بصناديق ومنتجات شركة بيت التمويل السسيتكرر أو س

م ملزاولة أنشطة 0/44/1001بتاريخ ،  01414 – 13ترخيص هيئة السوق املالية ،  4040141011س . ت مليون لاير سعودي  000مسامهة مقفلة رأس مال سعودية  شركة، بيت التمويل السعودي الكوييت  1049149: فاكس 910009049: هاتف،  44011الرياض  00004ص . ب الشرقي 
 التعامل بصفة أصيل ومتعهد بالتغطية واالدارة والرتتيب وتقدمي املشورة واحلفظ يف األوراق املالية .

 

 
 

 
 

 

 4102تقرير ديسمبر 
كما يف    اإلنشاء منذ %0.88 سبةنب إخنفاضحقق صندوق بيتك لالصدارات األولية 

 بورز أند ستاندرد -بيتك  مؤشر" االسرتشادي املؤشر حقق فيما ،1044هناية عام 
 اإلنشاء. منذ %7.68 بنسبة إخنفاض" األولية لإلصدارات

 قدرهو  خنفاضإ على 1044عام  بنهاية السعودية للسوق العام املؤشر من جهة أخرى أغلق
اإلتصاالت قطاع  تباين أداء القطاعات وكان نقطة، حيث 1111.1 مستوى عند 1.4%

بالسنة  مقارنة %11 نسبةاألكثر إرتفاعًا ب قطاع التجزئةو  %13األكثر إخنفاضًا بنسبة 
منذ أعلى  %00كثر من نزول أسعار النفط اخلام أل مع اإلخنفاضاتهذه تزامنة ، املاضية

 .يف يونيو املاضي سعر
بالرغم من االخنفاض الشديد بأسعار النفط تستمر نظرتنا اإلجيابية لسوق األسهم السعودية 

ن امليزانية السعودية و على املدى البعيد و ذلك يعود لقوة االقتصاد احمللي، حتديداً بعد إعال
  1040مليار لاير لعام  160إستمرار الزيادة يف اإلنفاق احلكومي حيث قدِّر اإلنفاق ب 

مليار لاير، باملقابل فقد إخنفضت التوقعات  100واملقدرة ب  1044مقارنة بتقديرات عام 
 440ه مليار لاير وذلك بعجز متوقع قدر  340إليرادات العام القادم و اليت قدرت ب 

 .1040مليار لاير نتيجة إلخنفاض أسعار النفط اخلام املتوقعة عن عام 
كما جتدر االشارة اىل حتسن معنويات املستثمر وذلك الستمرار النظرة االجيابية لألرباح 
الشركات بشكل عام، حيث اجته متوسط حجم التداول اليومي لالرتفاع )بلغ املتوسط 

مليار لاير سعودي يوميا بنمو يقارب  8.59اليومي منذ بداية العام حىت اآلن ما يقارب 
 . العام املاضي( عن نفس الفرتة من 57%

 تاريخ يف اكتتاب أكرب  1044عام من جهة أخرى شهد سوق الطروحات األولية خالل 
كما شهد السوق طرح كل من   طرح أسهم البنك األهلي التجاري،السعودي يف  السوق
الصناعات امسنت أم القرى، أسواق املزرعة، شركة احلمادي ، جمموعة احلكري وشركة  شركة

وشركة األهلية  "معادنالسعودية " العربية التعدين شركة حقوق أولويةفة اىل اضا الكهربائية
جناح عمليات االكتتاب السابقة يف تزايد ثقة املستثمرين و يلعب دور يسهم ، حيث للتأمني

البيئة رئيسي لتحفيز منو نسب املسامهة يف االكتتابات العامة. ومن املتوقع أن تستمر هذه 
السوقية لسوق املال رفع من القيمة ال زيادة عمق السوق ووذلك ل وليةللطروحات األالقوية 

 املستثمرين أمام اجملال  لفتح خصوصا بعد موافقة جملس الوزراء السعودي السعودي
  لالستثمار. األجانب

يبقى تقييم السوق السعودي معقوال نظرا لألساسيات االجيابية حيث حقق أداء مؤشر 
، بالرغم من تباين أداء 1044خالل عام  %2.4السوق الرئيسي إخنفاظا حبدود 

مرة، والذي  46حبدود  1040القطاعات يتداول السوق الرئيسي مبكرر رحبية متوقع لعام 
نظرا للنمو يف األرباح والسيولة جبانب امكانية زيادة يعترب حبسب وجهة نظرنا معتدل نسبيا 

التدفقات والنظرة املستقبلية اإلجيابية لفتح اجملال أمام املستثمرين األجانب لالستثمار الذي 
مليار دوالر أمريكي  10اىل  00يتوقع أن يرفع مستوى السيولة يف السوق السعودي بني 

  سنويا.
 خالل %10.06 بنسبة" االولية لالصدارات بيتك" صندوق وحدة سعر إخنفض وقد هذا

 املؤشر أهنى فيما ،(اإلنشاء منذ %0.88 بنسبة إخنفض) 1044الربع الرابع من عام 
 بإخنفاض الربع هذا أداء" األولية لإلصدارات بورز أند ستاندرد -بيتك  مؤشر" االسرتشادي

 .(اإلنشاء منذ %7.68 بنسبة إخنفاض)  %14.69 نسبته
 
 
 
 

 40/06/1044:  الصندوق بدء تاريخ
  لاير سعودي 40.00 : اإلصدار سعر
 لاير سعودي 9.9123 : (10/41/1044يف )كما   الوحدة سعر
 مليون لاير سعودي 110.10 : الصندوق أصول قيمة صايف

 % -0.88:  أداء الصندوق منذ طرحه
 % -7.68:  أداء املؤشر االسرتشادي منذ طرح الصندوق

 للصندوق الرئيسية السمات
صندوق بيتك  لإلصدارات األولية هو برنامج استثماري متوسط األجل ومفتوح النهاية يستثمر يف 
أسهم اإلصدارات األولية للشركات السعودية املسامهة واملتوافقة مع الشريعة االسالمية ، وميكن 
للصندوق االستثمار يف أسهم هذه الشركات خالل السنوات الثالث األوىل من إدراجها، كما 

سواق النقد املتوافقة مع أأدوات و جيوز ملدير الصندوق أن يستثمر يف أسهم حقوق األولوية 
 .الشريعة االسالمية

 .سعودي لاير 40,000:  لالشرتاك األدىن احلد
 .سعودي لاير 40,000 : واإلضافة للسحب األدىن احلد

 السعودي : الريال العملة
 األولية اإلصدارات – السعودية : األسهم النشاط

 أسبوع كل  من والثالثاء : األحد التقييم فرتة
 أعلى كحد  االشرتاك مبلغ إمجايل من %1 : االشرتاك رسوم
 : ال يوجد السحب أو االسرتداد رسوم
 .سنوياً  %4.30 : اإلدارة رسوم
 %0.00 و سنوياً  %0.10 بنسبة حفظ رسوم : أخرى رسوم

 ادارية رسوم سنويا
 األولية لإلصدارات بورز أند ستاندرد -بيتك  : مؤشر االسرتشادي املؤشر


