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التقريرالربع سنوي للربع املنتهي في  31مارس 2019م

صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية  -تقرير الربع األول سنة 2019م

تقرير الربع األول 2019م
اسم صندوق اإلستثمار:
صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية (صندوق النخبة املرن لألسهم السعودية سابقا)

معلومات صندوق االستثمار
مدير الصندوق

سدكو كابيتال

تاريخ البدء

 25مايو  2016م

عملة الصندوق

ريال سعودي

حجم الصندوق

10.26مليون ريال سعودي

املؤشر اإلرشادي

مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي املحلي اإلسالمي-العائد الكلي

الحد األدنى لالشتراك

 50,000ريال سعودي

أيام التقييم  /أيام التعامل

كل يوم اثنين وأربعاء على أن يكونا يومي عمل

آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد

الساعة الرابعة مساء بتوقيت اململكة العربية السعودية في يوم التعامل

رسوم االشتراك

ما ال يتجاوز  % 2من قيمة االشتراك األولي واإلضافي وتدفع مقدما.

رسوم االسترداد املبكر

 % 1من صافي قيمة الوحدات املستردة خالل  30يوم عمل من االشتراك

أتعاب إدارية

يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب إدارة بقيمة  % 0،75يتم احتسابها سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق
وتدفع شهريا

أتعاب األداء

يدفع الصندوق ملدير الصندوق أتعاب أداء بنسبة  % 20اذا حقق مدير الصندوق أداء أعلى من معدل الحاجز

أتعاب إداري الصندوق وأمين الحفظ

 % 0،10سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق وبحد أدنى يساوي  200,000ريال سعودي سنويا

مراجع الحسابات

كي بي إم جي

إداري الصندوق وأمين الحفظ

السعودي الفرنس ي كابيتال

أهداف و سياسات االستثماروممارساته:
يهدددا الصددندوق إلددى تحقيددق عوائددد إيجابيددة مذلقددة وذلددإل مددن خددالل اإلسددترمار فددي أسددهم ال ددركات املدرجدة فددي السددوق
املاليد ددة السد ددعودية باالضد ددافة الد ددى االسد ددترمار فد ددي الذروحد ددات األوليد ددة فد ددي السد ددعودية واإلمد ددارات وقذد ددر والكويد ددت وعمد ددان
والبح ددرين واألردن ومص ددر وت ددون وامل ددرب "دول ال ددرق األوس د وش ددمال أفريقي ددا" ،بم ددا يتف ددق م ددع ض ددواب اإلس ددترمار
ال رعية املعتمدة من الهيئة ال رعية لل ركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية (سدكو كابيتال).

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل
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أكبرعشرة إستثمارات في محفظة الصندوق
قائمة األسماء ونسب املصدرين الذين ت كل أسهمهم أكبر ع رة استرمارات في محفظة الصندوق كما هي في
أول يوم من الربع
العدد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

%
19،53
16،08
11،71
7،51
5،92
5،48
3،71
2،85
2،65
2،00

املصدر
مصرا الراجحي
ال ركة السعودية للصناعات األساسية
مصرا اإلنماء
شركة اإلتصاالت السعودية
شركة جرير للتسويق
شركة التعدين العربية السعودية
شركة الخذوط السعودية للتموين
ال ركة املتقدمة للبتروكيماويات
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
ال ركة التعاونية للتأمين

نسبة األتعاب االجمالية للربع ومصاريف التعامل للربع
البند
نسبة االتعاب االجمالية للربع الى متوس صافي قيمة اصول الصندوق
االرباح املوزعة في الربع
استرمار مدير الصندوق (بالوحدات)
قيمة الوحدة كما في نهاية الربع
نسبة استرمار مدير الصندوق
مصاريف التعامل للربع
نسبة االقتراض من قيمة صافي اصول الصندوق في نهاية الربع

القيمة
% 1،15
91,475،0721
119،6360
% 96،55
17,615،16
-

مؤشرو معاييراملخاطر
تحليل احصائي

القيمة

االنحراا املعياري (سنوي)

11،32

معامل بيتا
نسبة شارب

0،91
0،75
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معاييرومؤشـ ـرات اداء الص ــندوق
العائد اإلجمالي لرالث سنوات ،وخم سنوات ،وع ر سنوات ومنذ التأسي **
معيار األداء

العائد منذ  3سنوات

العائد منذ  5سنوات

العائد منذ  10سنوات

ال ينذبق

ال ينذبق

ال ينذبق

العائد
** بدأ الصندوق عملياته في  25مايو 2016م

معياراألداء

الربع األول

منذ بداية العام

منذ التأسيس**

11،43

11،43

19،64

12،63

12،63

28،67

صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية

املؤشر االسترشادي

(مؤشر ستاندرد اند بورز السعودي املحلي االسالمي-العائد الكلي)

** بدأ الصندوق عملياته في  25مايو 2016م

توزيع أسهم الصندوق حسب القطاع كما في آخر يوم في الربع
العدد

القطاع

%

1
2
3
4
5
6
7

املواد األساسية
البنوك
اإلتصاالت
تجزئة السلع الكمالية
التجزئة

31،43
22،42
7،36
5،16
1،90
1،63
1،49
1،27
66،

الخدمات التجارية واملهنية
إنتاج األغذية
التأمين
املواصالت
املجموع

8
9

73،31

القطاع

البنوك

المواد األساسية

تجزئة السلع الكمالية

اإلتصاالت

الخدمات التجارية والمهنية

التجزئة
إنتاج األغذية

التأمين

المواصالت

توزيع األصول

توزيع أصول الصندوق كما في  31ديسمبر 2018م
القطاع
األسهم
النقد
املجموع
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%
73،31 %
26،69 %
100%

نقد

أسهم
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خالل الربع األول من عام ، 2019ارتفع (مؤشر ستاندرد اند بورز السعودي املحلي االسالمي-العائد الكلي)
بنسبة  ، ٪12،63وارتفع الصندوق بنسبة  ، ٪11،43كما بل ت نسبة معدل الحاجز  . ٪ 1،27وكانت أكبر
ال ركات املساهمة في زيادة العائدات هي شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات و شركة األسمدة العربية
السعودية و شركة دار األركان للتذوير العقاري بواقع  60و  25و  16نقذة أساس على التوالي  ،وفي املقابل
كانت ال ركات مصرا اإلنماء ومجموعة الذيار للسفر ومصرا الراجحي هي صاحبة التأثير السلبي األكبر في
إنخفاض أداء الصندوق حيث أدت إلى إنخفاض أداء الصندوق بدواقع  31و  25و  16نقذة أساس على
التوالي.

تعليق مدير الصندوق عن أداء
الصندوق خالل الفترة

شهد السوق عائدا إجماليا بلغ  ، ٪12،63على خلفية التدفقات الواردة التي تجاوزت  3،2مليار دوالرا أمريكيا
في صافي استرمارات املحافظ األجنبية ) (NFPIوسجل مؤشر مديري امل تريات) (PMIل هر مارس  56،8مقابل
 54،5في ديسمبر  ، 2018وأكدت تصنيفات ستاندرد آند بورز العاملية للتصنيفات االئتمانية بأن التصنيف
اإلئتماني للمملكة العربية السعودية هو  A-/A-2نظرة مستقرة .كما إنخفض التضخم ل هر فبراير إلى
ي
 ، ٪2،2وفي املقابل إنخفضت مبيعات األسمنت  ٪ 7-على أساس سنوي مقابل  ٪13 -على أساس سنو فييناير  ،إرتفعت قيمة قنوات نقاط البيع بنسبة  ٪10على أساس سنوي مقابل  ٪14على أساس سنوي وكما
قفزت نسبة القروض إلى الودائع في القذاع املصرفي ) (LTDإلى  ٪ 87،9مقابل  .٪ 87،1كما زاد عدد
املسافرين عبر املذارات السعودية خالل عام  2018بنسبة  ٪ 8على أساس سنوي ،كما أصدرت وزارة املالية
صكوكا بقيمة  1،62مليار دوالر.
ارتفع خام برنت خالل الربع األول بنسبة  ٪ 27كما إنخفضت نتائج أرباح ال ركات في  2019بنسبة  ٪ 3تقريبا
على أساس سنوي .إن الجانب املرير لالهتمام هو أن األسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة سجلت زيادة بنسبة
 ٪ 3على أساس سنوي في حين أن املساهمة السلبية الهائلة كانت من األسهم ذات القيمة السوقية الص يرة
واملتوسذة مما أدى إلى تحول سلبي باإلجمال .للمض ي قدما  ،نعتقد ب دة أن الزخم اإليجابي قد يستمر حتى
 28مايو  ، 2019وستمرل ال ريحة األولى من مؤشر  MSCIقرابة ( 5،5مليار دوالر).
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مديرالصندوق
اسم و عنوان مدير الصندوق

ال ركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية (سدكو كابيتال) .البرج الجنوبي – الذابق الراني ،أسواق
البحر األحمر ،بين البوابة  7والبوابة  .8ص.ب  13396جدة  21493اململكة العربية السعودية
info@sedcocapital.com.

أمين الحفظ
اسم و عنوان أمين الحفظ

شركة السعودي الفرنس ي كابيتال ،الرياض  749طريق امللإل فهد  -تقاطع شارع األمير محمد بن
عبدالعزيز (شارع التحلية) ص.ب  23454الرياض .11426

وصف موجز ملهامه

من مهام مدير الحفظ هي
• تسوية األوراق املالية
• متابعة اإلجراءات اإلدارية لل ركات
• تحصيل األرباح واملستحقات
• إدارة النقد

املحاسب القانوني
اسم وعنوان املحاسب القانوني

5

كي بي ام جي الفوزان وشركاه
مركز زهران لألعمال – شارع األمير سلذان
ص.ب  ، 55078جدة  21534اململكة العربية السعودية،
 698 12 966+هاتف9595 :
www.kpmg.com/sa
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نهاية التقرير

19C048

مالحظة هامة:
هدذه الوثيقددة مخصصددة فقد لألاددخاص الددذين قامدت شددركة سدددكو كابيتدال أو إحدددى ال ددركات التابعدة لهددا أو ممرلهددا املعددين بتقدديمها مباشددرة .ال يجددوز توز دع هددذه الوثيقددة أو ن درها أو نتددخها أو تقددديمها أو تقدديمها ب ددكل كلددي أو جزئددي
إلدى أطدراا أخدرى بددون موافقدة خذيدة مكتوبدة مددن سددكو كابيتدال .هدذه املدواد غيدر مخصصدة للتوز دع أو االسددتخدام مدن قبدل أي ادخف أو كيدان فدي أي واليدة قضدائية أو بلددد يكدون فيده هدذا التوز دع أو االسدتخدام مخالفدا للقدانون أو اللددوائ
املحلية .يذلب من سدكو كابيتدال الحصدول علدى األادخاص الدذين بحدوزههم هدذه الوثيقدة لإلبدالي عدن أي قيدود فيمدا يتعلدق بعدرض أو بيدع املصدال املو دحة هندا بموجدب قدوانين ولدوائ أي إقلديم فيمدا يتعلدق بدأي طلبدات لهدذه املصدال  ،بمدا فدي
ذلدإل الحصدول علدى أي موافقدة حكوميدة أو موافقدة أخدرى ومراعداة أي إجدراءات شدكلية أخدرى منصدوص علإلهدا فدي هدذا اإلقلديم .لدم تتخدذ شدركة سددكو كابيتدال أي إجدراء فدي أي اختصداص قضدائي يسدم بوضدع املصدال ذات الصدلة فدي أي فقدده
قانوني مذلوب التخاذ إجراء لهدذا ال درض  ،كمدا لدم يدتم اتخداذ أي إجدراء فيمدا يتعلدق بحيدازة أو توز دع هدذا املسدتند .تدم إعدداد املعلومدات وااراء فدي هدذا املسدتند مدن قبدل سددكو كابيتدال .تعتقدد سددكو كابيتدال أن املعلومدات الدواردة هندا موثدوق
بها  /أو تم الحصول علإلها من مصادر عامة يعتقد أنها موثوقة.
ال تقددم سدددكو كابيتددال أي تعهددد أو ضددمان فيمددا يتعلددق بدقددة أو اكتمددال أي مددن املعلومددات الددواردة فددي هددذه الوثيقددة .ال تقتصددر هددذه الوثيقددة علددى أي مسددتلم  ،ويجددوز ل ددركة سدددكو كابيتددال القيددام بأعمددال فيمددا يتعلددق بددأي مددن املفدداهيم التددي
يمرلهدا هددذا املسددتند مددع أطدراا أخددرى غيدر املسددتلم املعددين .يمكددن ل ددركة سدددكو كابيتدال أيضددا القيددام بأعمددال ال تتوافددق مددع االقتراحددات التجاريدة الددواردة فددي هددذه الوثيقددة .تمرددل ااراء والتقدديرات واإلسددقاطات فددي هددذه الوثيقددة الحكددم الحددالي
ل ددركة سدددكو كابيتددال وهددي عرضددة للت ييددر دون إشددعار مسددبق .شددركة س دددكو كابيتددال غيددر ملزمددة بتحددديث أو تعددديل هددذه الوثيقددة أو إلخذددار أي قددارة مذه ددا فددي حالددة مددا إذا كانددت أي مسددألة مددذكورة هنددا أو أي رأي أو توقعددات أو تق ددديرات
مو دحة هندا  ،تت يدر أو تصدب غيدر دقيقدة فدي وقددت الحدق .أسدعار وتدوافر األصدول واملمتلكدات واألدوات املاليدة هدي أيضددا عرضدة للت ييدر دون إشدعار .ال يوجدد ضدمان بدأن شدركة سدددكو كابيتدال سدوا تكدون قدادرة علدى تدأمين العوائدد املذلوبددة أو
املوصوفة لالسترمارات أو ألي من منتجاهها.
وتقدددم هددذه الوثيقددة ألغ دراض إعالميددة فق د  .ال ينبغددي أن ريفسددر علددى أندده عددرض لل دراء أو التمدداس عددرض لبيددع أي أصددول أو أسددهم أو أم ددن أو للم دداركة فددي أي اسددتراتيجية اسددترمارية معينددة ف دي أي واليددة قضددائية .يجددب أن يددتم أي ن دداط
اسددترماري مددن هددذا القبيددل فقد علددى أسدداس النمددوذج الذهددائي لتقددديم املددواد التددي لددن يددتم توفيرهددا إال ألولئددإل الددذين يربتددون القدددرة علددى تقيدديم مخدداطر ومزايددا هددذا االسددترمار .ال يجددوز بددأي حددال مددن األحددوال أن يددؤدي تسددليم هددذا املسددتند ،
بصددرا النظددر عددن تدداريخ إصددداره  ،إلددى حدددوث ت ييددر فددي شددؤون شددركة سدددكو كابيتددال أو أي مددن منتجاههددا منددذ تدداريخ هددذه الوثيقددة .يجددب أال يعامددل املسددترمرون املحتملددين محتويددات هددذه الوثيقددة كم ددورة تتعلددق بال ددر عة أو الض درائب أو
االسترمار أو أي مسائل أخرى.
قددد ال تكددون االسددترمارات التددي تمددت مناق ددوها فددي هددذه الوثيقددة مناسددبة لجميددع املسددترمرين ويجددب علددى املسددترمرين اتخدداذ قدراراههم االسددترمارية باسددتخدام مست دداريهم املسددتقلين حيددث يعتقدددون أنهددا ضددرورية وعلددى أسدداس أوضدداعهم املاليددة
وأهدددافهم االسددترمارية املحددددة .إن االسددترمار فددي أي اسددترمار يرعدداه أو يددديره سدددكو كابيتددال سدديكون مناسددبا فق د لددبعض املسددترمرين املتذددورين الددذين ال يحتدداجون إلددى سدديولة فوريددة فددي اسددترماراههم .لددن يكددون هندداك سددوق عددام أو ثددانوي
للمصدال فددي االسددترمارات ولددي مددن املتوقددع أن يتذددور سددوق عدام أو ثددانوي .قددد يتذبددذب الدددخل مددن االسددترمارات وقددد يرتفدع أو يهددب سددعر أو قيمددة االسددترمارات املو ددحة فددي هددذه الوثيقدة  ،سددواء ب ددكل مباشددر أو غيددر مباشددر  ،وقددد يفقددد
املسترمر جميع األموال املسترمرة .عالوة على ذلإل  ،ال يمرل األداء السابق بالضرورة نتائج مستقبلية.

+966 12 690 6555
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ص.ب 13396 .جدة 21493
اململكة العربية السعودية
ترخيف 11157-37

www.sedcocapital.com
info@sedcocapital.com

