
 صندوق بيتك الواعد لألسهم السعودية
 "     2016مارس تقرير "

 

ري مقصود. كما الفت  ققد  أي ممااات بأأن حمتويات التقرير وال قتحمل مسوولية وجود أي طأأ قد يرد  ي ذذا التقرير بأكل  الكوييت أقصى جهد ممكن للتأكد من أن حمتوى املعلومات املذكورة أعاله صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة بيت التمويل السعودي الكوييت البذلت شركة بيت التمويل السعودي  تنبيه:
من املخاطر وقد ال قكون لية اأن االستثمار  ي األسهم أو األدوات االستثمارية املرقبأة هبا كصناديق األسهم االستثمارية قنأوي على قذبذبات  ي القيمة قعكس درجة عاملعلومات ليست خمصصة لأل راض الدعائية وال قأكل قوصية بأراء أو بيع أوراق مالية أو الختاذ قرار استثماري. وجيب االاتباه دائماً ب االاتباه بأن ذذه

التمويل السعودي الكوييت بأن ذذا األداء   قممن شركة بيتة. كذلك جيب االاتباه أن األداء السابق ألي ورقة مالية أو للموشر االسرتشادي ال يأكل موشراً لألداء املستقبلي والمناسبة لكل مستثمر لالستثمار فيها لذلك فإانا انصح بالرجوع إىل مستأار استثماري موذل قبل االستثمار  ي مثل ذذه األدوات االستثماري
طريق الدائري ،  14أ الدور 4واحة  رااطة برج أو التفمل بزيارة مقر الأركة: الرياض,  www.skfh.com.sa التمويل السعودي الكوييت يرجى التكر  بزيارة املوقع اإللكرتوينسيتكرر أو سيكون مماثاًل  ي املستقبل. للحصول على الأروط واألحكا  ولإلطالع على كافة التفاصيل املتعلقة بصناديق ومنتجات شركة بيت 

  ملزاولة أاأأة 5/11/2008بتاريخ ،  08124 – 37قرطيص ذيئة السوق املالية ،  1010312522س . ت مليون لاير سعودي  500مسامهة مقفلة رأس مال سعودية  شركة، بيت التمويل السعودي الكوييت  0115117305: فاكس 0115117300: ذاقف،  11523الرياض  50051ص . ب الأرقي 
 التعامل بصفة أصيل ومتعهد بالتغأية واالدارة والرتقيب وققدمي املأورة واحلفظ  ي األوراق املالية .

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 2016مارس تقرير 
كما   بداية العا منذ  (%9.38)سبة نب إخنفاض لألسهم السعودية حقق صندوق بيتك الواعد

، فيما حقق املوشر االسرتشادي "موشر ستاادرد أاد بورز 2016لعا   األولالربع   ي هناية
من جهة أطرى   .لنفس الفرتة (%8.30)بنسبة  اإخنفام" السعودية املأابقة للأريعةلألسهم 

على قراجع بنسبة  2016أهنى موشر السوق السعودي قعامالت الربع األول من 
 .اقأة 6223.13( عند مستوى 10.10%)
 

 27.10هتاوي أسعار النفط حيث وصل سعر طا  برات إىل  2016شهد الربع األول لعا  
عا  املامية. و قأثر سوق األسهم  12ر و الذي بدوره يعد أدىن مستوى له طالل ال دوال

اقأة   5,348.61 السعودية بأكل كبري مع ذذا اإلخنفاض حيث وصل موشر السوق إىل 
وعلى الصعيد احمللي أقر جملس  و الذي يعد أدىن مستوى له طالل اخلمس سنوات املامية.

آثارا  األمر الذي أحدث الأاقة وقعرفة استهالك املاء و الكهرباء،الوزراء زيادة أسعار منتجات 
متفاوقة على الأركات قتقدمها شركات البرتوكيماويات و اإلمسنت اليت يأكل الغاز والوقود 

 .والكهرباء جزءا مهما من قكاليف اإلاتاج لديها
 

لنفط و صححت قعافت أسعار ا 2016جتدر اإلشارة إىل أاه بنهاية الربع األول من عا  
من أدىن مستوى له لينهي الربع  %48إخنفامها الكبري، حيث إرقفع طا  برات مبا اسبته 

دوالر، و الذي بدوره أثر إجيابيا على حالة السوق بإرقفاع قدرة  40.16عند سعر 
 اقأة. 6223.13ليغلق سوق األسهم السعودية بنهاية الربع عند  16.40%

 
" الربع األول على إخنفاض، يتقدمها قأاع "الفنادق والسياحة أهنت مجيع قأاعات السوق  ي 

(، فيما سجل قأاعا "البرتوكيماويات" %23(، قاله قأاع "التجزئة" بنحو )%45بنسبة )
( على التوايل. و جتدر اإلشارة بأن قيم %10( و)%6و"املصارف والبنوك" قراجعا بنسبة )
 بنفس الفرتة من العا  السابق. ( مقاراة%36التداوالت قد إخنفمت مبا اسبته )

 
عار فمت أسخنمن جهة أطرى يأهد سوق االسهم السعودي حاليا عوائد مغرية جدا حيث ا

العديد من األسهم ذات العوائد اىل مستويات جذابة لتخلق العديد من الفرص اظرا الرقفاع 
لعمل على كما قستمر ذيئة السوق املالية با  العوائد املتواقع من التوزيعات السنوية املتوقعة.

زيادة عمق السوق وذلك من طالل ادراج عدد من الأركات املسامهة اجلديدة  ي السوق 
 لصحيةا للخدمات األوسط الأرق شركةحيث شهد الربع األول إدراج شركتني ومها االادلس و 

 لصناعاتل اليمامة إكتتاب عن اإلعالن مت حيث. األولية األطروحات بيئة قستمر. ،"ميكو"
 .العا  ذذا من أبريل شهر بنهاية سيبدأ الذي و. احلديدية

 
يث مستويات مغرية اسبيا اظرا لألساسيات اإلجيابية ح ديستقر ققييم السوق السعودي عن

 2016 ( منذ بداية عا %10.10إخنفض املوشر الرئيسي للسوق السعودية حبدود )
 .قأاعات السوق، يتداول السوق الرئيسي بنهاية الربع مبكررات رحبية مغرية مجيعبإخنفاض 
  (%25.04)" بنسبة م السعوديةالواعد لألسهسعر وحدة صندوق "بيتك  إخنفض ذذا وقد

ة ستاادرد أاد بورز لألسهم السعودي موشر املوشر االسرتشادي " إخنفضمنذ اإلاأاء، فيما 
 منذ اإلاأاء. (%30.10) هاسبت بإخنفاض املأابقة للأريعة

 
 

 30/11/2014:  الصندوق بدء قاريخ
  لاير سعودي 10.00 : اإلصدار سعر
 لاير سعودي7.50  : (03/12/2015 ي )كما   الوحدة سعر
 مليون لاير سعودي 40.37 : الصندوق أصول قيمة صا ي

 منذ قأسيس الصندوق 2016األول هناية الربع  األداء
 (25.04%) (9.38%) بيتك الواعد لألسهم السعوديةصندوق 

 (30.10%) (8.30%) املوشر االسرتشادي

 للصندوق الرئيسية السمات
ات املدة، ويستثمر  ي أسهم الأرك ذو صندوق مفتوح لألسهم السعودية الواعد صندوق بيتك

على املدى  رأس املالية السعودية املسامهة ذات التوزيعات، حيث قتمثل أذداف الصندوق  ي قنم
مرين مرة واحدة على األقل سنوياً، مقاراًة مبوشر ستاادرد أاد بورز قوزيع أرباح للمستث الأويل و

 للأريعة. لألسهم السعودية املأابقة

 .سعودي لاير 10,000:  لالشرتاك األدىن احلد
 .سعودي لاير 2,000 : لإلشرتاك اإلما ي األدىن احلد

 لاير سعودي 10,000:  لإلسرتداداحلد األدىن 
 السعودي : الريال العملة
 السعودية املأابقة للأريعة : األسهم النأاط

 أسبوع كل  من : اإلثنني و اإلربعاء التقييم فرتة
 أعلى كحد  االشرتاك مبلغ إمجايل من %2 : االشرتاك رسو 
 : ال يوجد السحب أو االسرتداد رسو 
 .سنوياً  %1.75 : اإلدارة رسو 

 سنويا %0.05 و سنوياً  %0.20 بنسبة حفظ رسو  : أطرى رسو 
 ادارية رسو 

لألسهم السعودية املأابقة  بورز أاد ستاادرد موشر:  االسرتشادي املوشر
 للأريعة


