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 نتائج الشركات: تعليق مدير الصندوق 
نقطة أساس خالل الربع األول من العام مقارنة بـانخفاض محيطه   17انخفض أداء بمقدار 

أهم األسباب الدافعة لألداء نقطة أساس. وقد كانت الشركات التالية هي  226االستثماري بـ 

 23و  37و  43اإليجابي للصندوق : صافوال و العثيم  وسدافكو إذ تسببوا بارتفاعات قدرها 

نقطة أساس على التوالي وفي املقابل كانت الشركات التالية خلف انخفاض عائد الصندوق : 

نقطة على  25و  61و  96البحري والسعودية للتموين وبوبا اذ تسببوا بانخفاض عائد الصندوق 

كان القطاع املالي وقطاع املواد االستهالكية أفضل القطاعات أداء حيث تسببا بارتفاع  التوالي

نقطة أساس على التوالي. ومن ناحية أخرى فإن القطاعات التالية  32و 53املتوسطات بما قدره 

 .نقطة أساس على التوالي 41و  45و  55العقاري واالتصاالت واملواد أثرا على املتوسطات سلبا بـ 
 

% على أساس 7.3خالل الربع الرابع من العام املاض ي انخفضت األرباح للشركات املدرجة بـ 

سنوي وقد مثل ذلك الربع التاسع على التوالي الذي يشهد انخفاضا في مستوى األرباح على 

%.  أما بالنسبة 7ـ أساس سنوي. وأما بالنسبة للعام املاض ي بشكل عام فقد انخفضت األرباح ب

لهذا العام فإن توقعات ضم السوق السعودي لقائمة املراجعة ملؤشرات مورقان ستانلي كابيتال 

العاملية خالل شهر يونيو من هذا العام باإلضافة إلى أثر توقعات رفع أسعار الطاقة في شهر يوليو 

تبعا النخفاض أسعار  من هذا العام ساهمت ببقاء الوضع العام للسوق في حالة اتزان ولكن

 .% فإن السوق اضطر إلى املرور بتعديل سلبي6النفط بـ 
 

كما تم تعديل أنظمة   T+2 وقد شهدت الفترة املاضية اإلعالن عن قواعد وآليات دورة املقاصة

النقل الجمركي باإلضافة إلى تعديل نظام ضريبة الدخل للشركات النفطية )بحيث تنخفض 

االستثمار( ونتيجة لذلك فإن أرامكو السعودية ستقوم بدفع ضريبة  الضريبة مع ارتفاع حجم

%. وقد تم تعيين األهلي كابيتال وسامبا كابيتال كمستشارين محللين 85% بدال من 50قدرها 

للطرح األولي ألرامكو. وفي الوقت ذاته فقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني تصنيف 

 .اني تبعا ملخاوف بخصوص خطط اإلصالح املالياململكة العربية السعودية االئتم

 

ليس هنالك أي تغيير في اختياراتنا األساسية خالل الربع األول ولكن تبعا لظهور نتائج الشركات 

فإننا سنقوم بمراجعة محفظة اختياراتنا بالكامل لنضمن موثوقية توقعاتنا األساسية التي 

ركات السوق بشكل دائم باإلضافة إلى التغيرات في ستدفع قيمة اختياراتنا إيجابا. كما نتابع تح

أساسيات الشركات حتى نستطيع تمييز الفرص لزيادة شركة جديدة ملحفظة اختياراتنا باإلضافة 

 إلى تحسين العوائد املتوقعة للمحفظة بشكل عام
  

ظاهرا كما تبعا للتحليل األساس ي فإن األلم على املدى القصير بسبب اإلصالحات املالية سيكون 

أن أثره على السنة ككل سيكون أوضح وتبعا لذلك فنحن نؤمن أن توقعاتنا لآلثار األساسية على 

تقييمات السوق سيتم تأكيدها بنتائج الربع األول وبالتالي فإن اختياراتنا لألسهم ستشهد التفوق 

تبعا -جية االختيار على مؤشرات السوق وهو ما نسعى إليه. وأخيرا فإن قدرتنا على تحويل استراتي

 قوية وجاهزة للتنفيذ أن احتاج األمر -لظروف غير متوقعة

 
 
 

 ملخص أداء األسواق

 

 لسوق ا رمز بلومبيرج )%(الربعياألداء  للسنة)%(

-2.90 -2.90 SASEIDX  Index )السعودية )مؤشر تداول 

-2.26 -2.26 SPSHDSAD Index 
 السعودية 

 ))املؤشر الشرعي

0.81 0.81 SPSHPAT Index مؤشر األسواق العربية 

-0.67 -0.67 ELFLSEF AB Equity 
صندوق النخبه املرن 

 لألسهم السعوديه

8.86 8.86 XAU curncy الذهب 

-7.02 -7.02 CO1 Comdty خام برنت 

 

 نسبة االتعاب االجمالية للربع الى متوسط صافي قيمة اصول  0.45%

 الصندوق 

 الربعرباح املوزعة في ا أل  -

 الصندوق  مدير استثمار -

 مصاريف التعامل للربع 18,090.32

 الربع نسبة االقتراض من قيمة صافي اصول الصندوق في نهاية -

 

 

مفتوح -أسهم   نوع الصندوق  

 سعر الوحده 108.8873

 ةالنقاط الرئيسي

 .2016بدأ الصندوق عملياته في آخر شهر مايو  •

 %.64بنسبة تعرض لألسهم السعودية بلغت   %0.17-بنسبة  30مارس  ربعأداء الصندوق في  انخفض •

  سعوديهلألسهم ال النخبه املرن صندوق 
  2017مارس 30املنتهي  ربعل الربعيالتقرير 
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 التقرير الشهري 
 2017مارس 30 املنتهيلربع  

 
 

 مدير الصندوق  سدكو كابيتال

 تاريخ البدء م2016مايو  25

 عملة الصندوق  ريال سعودي 

 حجم الصندوق  مليون ريال سعودي33.1 

 املؤشر االرشادي السالميةتوافقة مع ضوابط الشريعة ااملسهم السعودية أل مؤشر أس أند بي ل

 الحد األدنى لالشتراك ريال سعودي 10,000

 يمسيكون يوم التقو  يميام يوم عمل، فإن يوم التقو أل يكون أي من تلك ا ال من كل أسبوع. وعندما  االثنين واألربعاء

 التالي
 أيام التقوم / أيام التعامل

 الساعه الرابعه مساء بتوقيت اململكه العربيه السعوديه في يوم التعامل  
شتراك م طلبات ااال ال ستال آخر موعد 

 سترداداال وا

 شتراكاال رسوم  شتراكاال سب من ضمن مبلغ تحشتراك وهذه الرسوم لن اال من إجمالي مبلغ  %1بحد أقص ى 

 رسوم االسترداد املبكر  يوم عمل من االشتراك 30قيمة الوحدات املستردة خالل  صافي من 10.0%

 أتعاب إدارية % سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق 1.25

 األداءأتعاب  % من فارق األداء النسبي االيجابي بين مدير الصندوق واملؤشر االرشادي 20

 أتعاب االداري وأمين الحفظ  % سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق 0.10

 مراجع الحسابات كي بي ام جي 

 االداري وأمين الحفظ السعودي الفرنس ي كابيتال 

 
 

 التحليل االحصائي

 )عدد األيام الالزمه لتسييل االستثمارات( تحليل السيوله

 100 95 90 75 50 25 %نسبة االستثمار 

5 0.08 0.43 1.05 2.08 2.72 4.41 

10 0.04 0.21 0.52 1.04 1.36 2.20 

15 0.03 0.14 0.35 0.69 0.91 1.47 

20 0.02 0.11 0.26 0.52 0.68 1.10 

25 0.02 0.09 0.21 0.42 0.54 0.88 

30 0.01 0.07 0.17 0.35 0.45 0.73 

: سدكو كابيتالاملصدر  

 
 
 
 

 

  توزيع أصول الصندوق 

 
: سدكو كابيتالاملصدر  

 
 
 
 

صناديق 

 املرابحه

23% 

 األسهم

68% 

 النقد

9% 

 النقد األسهم صناديق املرابحه
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 التقرير الشهري 
 2017مارس 30 املنتهيلربع  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شركات 5أكبر 

 الشركه القطاع الوزن فى املحفظة

املرابحةصناديق  23.44  صندوق البدر  

 البحري  الطاقة 7.05

 االتصاالت   اإلتصاالت 6.11

األغذية إنتاج 5.82  سدافكو 

 بكسا املواد األساسية 5.43

 أسواق املزرعة تجزئة األغذية 5.15

 : سدكو كابيتالاملصدر

 
 

 

 التوزيع القطاعي ألسهم الصندوق 

 
: سدكو كابيتالاملصدر  

 

 أداء الصندوق 

 األداء الربع األول  منذ بداية العام منذ التأسيس*

  صندوق النخبه املرن لألسهم السعوديه 0.17- 0.17- 8.89

 املؤشر االسترشادي 2.26- 2.26- 7.96

 2016مايو  25بدأ الصندوق عملياته في *

 

 تحليل إحصائي األول الربع  منذ بداية العام منذ التأسيس*

 نسبة التذبذب 12.04- 12.04- 16.05

 معدل اإلنحراف 6.28 6.28 8.37

 معامل بيتا 0.47 0.47 0.62

 : ادارة عمليات الصندوق مصدر أرقام األداء

 
 :مالحظة هامه

دكو كابيتال"( بأعلى درجات االهتمام وبأقص ى درجات هذا الوثيقة تم اعدادها من قبل سدكو كابيتال، االسم التجاري للشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق املالية )تعرف فيما بعد "س

ماله كما أنها ال تقبل بتحمل املسؤولية عن أي خسارة قد تكون نجمت من استخدام املعلومات املعرفة ولكن على الرغم من ذلك فإن سدكو كابيتال ال تقدم أي ضمانات بخصوص املحتوى واكت

ة هي غير سابق انذار. وما لم يذكر خالف ذلك فإن كل األرقام في هذه الوثيق دون الواردة فيه. اآلراء املعبر عنها في هذه الوثيقة هي لسدكو كابيتال في وقت كتابتها وهي قابلة للتغيير في أي وقت 

املالية أو القيام بعمليات مصرفية كما أنها ال تغني  األوراقفقط ولالستخدام الخاص للمتلقي. كما أنها ال تمثل عرضا أو توصية بشراء أو بيع إتاحة املعلومات مدققة. تم تقديم هذه الوثيقة بغرض 

أو يبي قانوني أو تنظيمي أو ضر فيما يخص اي جانب مع ظروفه الخاصة  اجعة ما اذا كانت املعلومات الواردة تتوافقعن استخدام املتلقي لحكمه الخاص. ينصح املتلقي بشكل خاص بأن يقوم بمر 

يح غير موجهة ألي كما أن هذه الوثيقة وبشكل صر أي عواقب أخرى مع استشارة خبير )عند الحاجة(. ال يسمح بإعادة انتاج هذه الوثيقة جزئيا أو كليا بغير موافقة خطية من سدكو كابيتال. 

حلي. وهذه الوثيقة أو أي نخخة منها سيتم ارسالها بعد ذلك غير مسموح بأخذها أو املقانون الغير مسموح له بالوصول إلى هذه املعلومات بمجوب  -بموجب جنسيته أو مكان اقامته –شخص 

في سياقه(. كل االستثمارات تشمل مخاطر خصوصا تلك املتعلقة بتذبذب القيمة  US Securities Act 1933توزيعها داخل الواليات املتحدة األمريكية أو أي شخص أمريكي )حسب معنى قانون 

هي مجرد  واق املاليةوسيناريوهات األس تثمر. األداء التاريخيوالعوائد. االستثمارات بالعمالت األجنبية تشمل مخاطر اضافية متعلقة بخسارة العمالت األجنبية لقيمتها مقارنة بالعملة املرجعية للمس

مستقبلي. مؤشرات األداء ال تشمل رسوم االشتراك أو سحب النقود من االستثمار كما أنه ليس هنالك أي ضمان بأن األداء سيصل إلى أداء حالي أو ليست بضمانة ألي أداء إشارة عن اآلداء و 

كتعويضات  ؛ى كجزء من تعويضاتهم أو خالف ذلكمن املمكن أن تدفع ألطراف أخرى أو تستلم مبالغ من أطراف أخر  املؤشر أو يتجاوزه. وفيما يخص هذا املنتج االستثماري فإن سدكو كابيتال

املصالح ال يمكن  ر عالقتك املصرفي. امكانية تضارباملرة الواحدة أو املتكرره )على سبيل املثال: رسوم الطرح أو رسوم االحتفاظ(. من املمكن الحصول عن معلومات اضافية من املصرف/أو مدي

مادة تسويقية وتم نشرها ألغراض اعالنية. ال يجب أن تقرأ هذه الوثيقه بشكل مستقل. الصندوق هو جزء من الصناديق التابعه لشركة سدكو في مجملها عبارة عن استثناءه. هذه الوثيقة 

  17C066-AM      . وتعديالته الالحقه 2007فبراير  13ناديق االستثمار املتخصصه الصادره بتاريخ تخضع لقوانين صفي لوكسمبورغ و للصناديق العامليه وهي شركه تم تأسيسها  كابيتال

 إنتاج األغذية

16% 

 تجزئة األغذية

14% 

املواد 

 األساسية

 الطاقة 12%

11% 

 اإلتصاالت

9% 

الخدمات 

التجارية 

 واملهنية

7% 

السلع 

 الرأسمالية

7% 

 البنوك

7% 

الرعاية 

 الصحية

7% 

 املرافق العامة

7% 

 التأمين

3% 

 ملزيد من املعلومات:

 00966 12 690 6555  هاتف: 

 00966 12 690 6599  فاكس:

 21493جدة  13396ص. ب. 

 اململكة العربية السعودية

 رقم رخصة هيئة السوق املالية:

37 - 11157 

www.sedcocapital.com 

 

http://www.stage.sedcocapital.com/
http://www.stage.sedcocapital.com/

