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تاريخ البدء

 25مايو 2016م

عملة الصندوق

لاير سعودي

حجم الصندوق

 14.96مليون لاير سعودي

المؤ ر االر ادي

مؤ ر أس أند بي لألسهم السعودية المتوافقة مع ضوابط ال ريعة االستمية

الحد األدنى لت تراك

 10,000لاير سعودي

أيام التقوم  /أيام التعامل

االثنين واألربعاء من كل أسبوع .وعندما ال يكون أي من تلك األيام يوم عمل،
فإن يوم التقويم سيكون يوم التقويم التالي

آخر موعد الستتم طلبات
ااال تراك وااالسترداد

الساعه الرابعه مساء بتوريت المملكه العربيه السعوديه في يوم التعامل

رسوم اال تراك

بحد أرصى  %1من إجمالي مبلغ اال تراك وهذه الرسوم لن تحسب من ضمن
مبلغ اال تراك

رسوم االسترداد المبكر

 %0.10من صافي ريمة الوحدات المستردل ختل  30يوم عمل من اال تراك

أتعاب إدارية

 %1.25سنويا من صافي ريمة أصول الصندوق

أتعاب األداء

 %20من فارق األداء النسبي االيجابي بين مدير الصندوق والمؤ ر االر ادي

أتعاب االداري وأمين الحفظ

 %0.10سنويا من صافي ريمة أصول الصندوق

مراجع الحسابات

كي بي ام جي

االداري وأمين الحفظ

السعودي الفرنسي كابيتال

اسم صندوق اإلستثمار:
صندوق النخبة المرن لألسهم السعودية
أهداف و سياسات االستثمار وممارساته:
يهدف الصندوق إلى نمو رأس المال على المدد
الطويددل مددن خددتل ارسددتثمار فددي أسددهم ال ددركات
المدرجة في السوق المالية السعودية باالضافة الدى
االسددتثمار فددي الطروحددات االوليددة فددي السددعودية
واالمددارات ورطددر والكويددت وعمددان والبحددرين
واالردن ومصددر وتددونس والم ددرب "دول ال ددرق
األوسدط و ددمال أفريقيددا"( بمددا يتفدع مددع ضددوابط
ارسددتثمار ال ددرعية المعتمدددل مددن الهيئددة ال ددرعية
لل ددركة السدددعودية لدرتصدداد والتنميدددة لدددألوراق
المالية )سدكو كابيتال
سياسة توزيع األرباح:
ال يوجد.

تقارير الصندوق:
تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل
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أداء الصندوق
 )1ملخص أداء األسواق:
السوق
السعودية (مؤ ر تداول)
السعودية (المؤ ر ال رعي(
مؤ ر األسواق العربية
صندوق النخبه المرن لألسهم السعوديه
الذهب
خام برنت

رمز بلومبيرج

األداء الربعي()%

للسنة()%

SASEIDX Index

8.92

8.92

SPSHDSAD Index

8.01

8.01

SPSHPAT Index

8.11

8.11

ELFLSEF AB Equity

3.98

3.98

XAU currency

1.74

1.74

CO1 Commodity

5.08

5.08

 )2معايير ومؤشــــرات اداء الصـــندوق :
أ) الجدول التالي يوضح العائد االجمالي لثتث سنوات ,وخمس سنوات وع ر سنوات ومنذ التأسيس
معيار األداء

العائد منذ  3سنوات

العائد منذ  5سنوات

العائد منذ  10سنوات

ال ينطبع

ال ينطبع

ال ينطبع

العائد السنوي
العائد منذ التأسيس

10.20%

ب) الجدول التالي يوضح نسبة األتعاب االجمالية للربع ومصاريف التعامل للربع
القيمة

البند
نسبة االتعاب االجمالية للربع الى متوسط صافي ريمة اصول الصندوق

2.95%

االرباح الموزعة في الربع

ال يوجد

استثمار مدير الصندوق

ال يوجد

مصاريف التعامل للربع

SAR 28,467.84

نسبة االرتراض من ريمة صافي اصول الصندوق في نهاية الربع

ال يوجد

ب) الجدول التالي يوضح مخاطر التمويل
تحليل احصائي

الربع األول من 2018

من بداية السنة

منذ التأسيس**

نسبة التذبذب

11.29

11.29

16.85

معدل االنحراف (سنويا)

8.04

8.04

5.14

معامل بيتا

1.01

1.01

1.00

** بدأ الصندوق عملياته في  25مايو 2016
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 التحليل االحصائي
تحليل السيوله (عدد األيام
التزمه لتسييل االستثمارات)

100

95

90

75

50

25

نسبة االستثمار %

2.91

1.83

1.30

0.65

0.20

0.06

5

1.46

0.92

0.65

0.33

0.10

0.03

10

0.97

0.61

0.43

0.22

0.07

0.02

15

0.73

0.46

0.32

0.16

0.05

0.02

20

0.58

0.37

0.26

0.13

0.04

0.01

25

0.49

0.31

0.22

0.11

0.03

0.01

30

 توزيع أصول الصندوق
%

نوع األصول
صناديع المرابحه

2.7

األسهم

94.8

النقد

2.6

المجموع

النقد
%2

صناديق املرابحه
%3

100%

األسهم
%95

النقد



األسهم

صناديق املرابحه

توزيع أسهم الصندوق حسب القطاع
%

القطاع
البنوك

29.0%

الخدمات ارستهتكية

9.5%

الرعاية الصحية

5.1%

المواد األساسية

28.5%

إدارل وتطوير العقارات

4.7%

النقل

18.1%

المجموع

94.8%

النقل %18.1
البنوك%29.0 ,

إدارة وتطوير العقارات%4.7 ,
الخدمات اإلستهالكية,
%9.5

الرعاية الصحية%5.1 ,
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املواد األساسية%28.5 ,
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 أكبر  10استثمارات في محفظة الصندوق
رائمة االسماء ونسب المصدرين الذين ت كل اسهمهم اكبر
ع رل استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في اول يوم
من الربع
العدد

 الشركات المالكة ألكبر حصص في الصندوق
رائمة أكبر ركات مالكة في حصص الصندوق كما هي في
اخر يوم من الربع

%

العدد

9.69%

)1

)2

مصرف الراجحي

9.03%

)2

)3

مجموعة الطيار للسفر

5.04%

)3

ال ركة المتحدل الدولية للمواصتت

)4

ال ركة السعودية للخدمات األرضية

4.90%

)4

ينساب

المواد األساسية

3.34%

)5

الطيار

الخدمات ارستهتكية

المصدر
ركة جبل عمر للتطوير

)1

ركة ال رق األوسط للرعاية الصحية

)5
)6

ال ركة الكيميائية السعودية

3.10%

)7

ركة ارتصاالت السعودية

2.95%

)8

صندوق البدر للمرابحة باللاير السعودي

الشركة
سابك
الراجحي

القطاع

الوزن فى المحفظة

المواد األساسية

14.8

البنوك

14.5

النقل

13.1
11
9.5

2.72%

)9

ركة اليمامة للصناعات الحديدية

2.65%

)10

ركة أسمنت ام القر

2.56%

 تعليق مدير الصندوق عن أداء الصندوق خالل الفترة
ارتفددع الصددندوق ب د  %3.98خددتل الربددع األول لهددذا العددام فددي مقابددل
ارتفاع محيطه االستثماري ب  %8.01خدتل ذات الفتدرل .أتدى معظدم
الناتج اريجابي للصندوق من األسهم التالية :بدجت والراجحي وينساب
حيث ساهمت في أداء الصندوق ب 332و 212و  132نقطدة أسداس
علدددى التدددوالي .وفدددي المقابدددل فدددإن أسدددهم دددركات مدددتذ وجبدددل عمدددر
والتعاونيددة كانددت أكبددر المسدداهمين فددي األداء السددلبي للصددندوق حيددث
تسددببت بانخفدداض األداء بدد  176و 131و  117نقطددة أسدداس علددى
التوالي.
هد السوق ارتفاعا عاما فدي دهري ينداير ومدارس بينمدا دهد دهر
فبراير انخفاضا تصحيحيا .أوال رامت الحزمدة التوسدعية التدي أعلندت
عنها الحكومة في هر ينداير بتخفديض أثدر إصدتحات ميزانيدة العدام
 2018بنحددددو  .%84وبالتددددالي فلددددم ي ددددهد االنفدددداق االسددددتهتكي
االنخفاض المتورع ابتداء إذ أننا عند النظر إلى مجموع المبيعات عبر
نقاط البيع والعمليات عبر أجهزل الصرف اآللي نر ارتفاعا ب %2
علددى أسدداس سددنوي .وثانيددا فقددد ظلددت مسددتويات التضددخم عنددد %3
بالر م مدن تطبيدع ضدريبة القيمدة المضدافة بنحدو  %5بدل وانخفدض
التضخم رلديت لنحدو  %2.9خدتل دهر فبرايدر .ثالثدا رامدت مؤسسدة
النقد العربدي السدعودي برفدع أسدعار الفائددل رصديرل األجدل بنحدو 25
نقطدددة أسددداس فدددي خطدددول اسدددتبارية ربدددل ريدددام االحتيددداطي الفددددرالي
األمريكددي باتخدداذ خطددول مماثلددة ب ددرض تقليددل الفددارق السددلبي بددين
أسعار الفائدل باللاير ومثيتتها بالدوالر األمريكي مما كان سينتج عنه
خروج بعض رؤوس األموال التي سيتم تحويلها لدوالر أمريكي.
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كما أعلنت الحكومة السعودية عن إعدادل تسدعير القدرض
الخدددارجي المجمدددع البدددالغ  10مليدددارات دوالر أمريكدددي
الددذي تددم ارتراضدده فددي عددام  2016لتقددل تكلفتدده بنحددو
 %30كما زادت حجمه بنحو  6مليارات دوالر أمريكي
إضافي ومحليا ارترضدت الحكومدة نحدو  4.8مليدار لاير
خددتل ال ددهر لتصددل بإجمددالي ارصدددارات المحليددة من دذ
بداية العام إلى  17.9مليار لاير.
وبددر م انخفدداض مؤ ددر مددديري الم ددتريات فددي ددهر
يناير إذ بلغ  53مقارنة بد  57فدي دهر ديسدمبر إال أنده
عاد لترتفاع في هر فبراير ليصل إلى  .53.2وأخيدرا
ولكددن لدديس آخددرا ردددام بعددض مددديرو االسددتثمار الن دددط
العددالميين باسددتثمار نحددو  2.4مليددار دوالر أمريكددي فددي
السددوق المحلددي خددتل الربددع بندداء علددى تورعدداتهم بض دم
السددوق السددعودي لمؤ ددر فوتسددي لددألوراق النا ددئة ف دي
هر مارس وهو ما تحقع فعت.

صندوق النخبة المرن لألسهم السعودية  -تقرير الربع األول سنة 2018

 تعليق مدير الصندوق عن أداء الصندوق خالل الفترة
على صعيد ارصتحات  ،تم تحويل أرامكو إلى ركة
مساهمة بقيمة  60مليار لاير سعودي  ،وتم تخفيف القواعد
المنظمة الستثمار المؤسسات المالية االجنبية المؤهلة ب كل
أكبر لجذب االستثمارات الخارجية  ،وتم زيادل حدود
الملكية األجنبية لل ركات المدرجة  ،وتم اطتق نظام خدمة
الحفظ المستقل في تداول  ،وتم تسهيل ضوابط رانون الرهن
العقاري من ربل مؤسسة النقد العربي السعودي باالضافة
الى تعديل الية إحتساب نسبة القروض للودائع لتحفيز عملية
االرراض و تم استهداف مزيد من السعودل في رطاعات
مختلفة.

ارتفع سعر برميل برنت للنفط بنحو  %5حيث يختبر
مستويات المقاومة عند  70دوالر أمريكي وبمجرد أن
يتجاوزها فإنه يمكن أن يصل إلى  84دوالر أمريكي .تم
إحتساب سعر برميل البترول عند  55دوالرا أمريكيا بالنسبة
للموازنة السعودية في عام  2018أما متوسط سعر البترول
للربع األول من هذا العام هو  67دوالرا أمريكيا للبرميل.
عتول على ذلك  ،ت ير التقديرات األولية من تحصيل ضريبة
القيمة المضافة في يناير إلى أن أررام السنة الكاملة ستتجاوز
التقديرات المدرجة في الميزانية .لذلك  ،بالتالي يبدو أن
وضع االرتصاد الكلي رويا ومستقرا.

اما بالنسبة للتنمية  ،فقد تم منح عقد بقيمة  1.1مليار دوالر
أمريكي وتم توريع صفقة بقيمة  10مليار دوالر أمريكي
لم روع مدينة نيوم التي يقدر ان يصل حجم االستثمارات
فيها الى  500مليار دوالر أمريكي .ورد أعلنت الهيئة
العامة للترفيه عن خطط استثمارية بقيمة  64مليار دوالر
أمريكي لفترل الع ر سنوات القادمة .وأيضا تم االعتن عن
بدء الت يل التجريبي لمطار مدينة جدل الجديد في هر
مايو  2018مع بدء الت يل الكامل في الربع األول من
عام  .2019وعتول على ذلك  ،فقد ورعت المملكة العربية
السعودية والواليات المتحدل األمريكية صفقات بقيمة 400
مليار دوالر أمريكي ختل آخر زيارل لولي العهد السعودي
الى الواليات المتحدل األمريكية.

يتورع أن تصدر نتائج ال ركات للربع األول من العام ختل
هر أبريل إذ يتورع أن تسجل ركات البتروكيماويات
والبنوك نتائج إيجابية ولكونهم يمثلون ما يتجاوز  %50من
حجم المؤ ر فإن االتجاه العام رد يكون إيجابيا .كما أن من
الجدير بالمتابعة ريام بعض المستثمرين بعمليات جني أرباح
عقب إعتن ضم السوق السعودي لمؤ ر فوتسي لألسواق
النا ئة في مقابل ارتفاع األسواق مدفوعة باحتمال إعتن
انضمام السعودي لمؤ ر مورران ستانلي لألسواق النا ئة.
وب كل عام فإننا نتورع أن ي هد السوق السعودي يئا من
التذبذب إال أن االتجاه العام سيبقى في ال الب إيجابيا.

أمين الحفظ

المحاسب القانوني

 اسم و عنوان أمين الحفظ
ددركة السددعودي الفرنسددي كابيتددال ،الريدداض  749طريددع
الملددك فهددد  -تقدداطع ددارع األميددر محمددد بددن عبدددالعزيز
( ارع التحلية) ص.ب  23454الرياض .11426

اسم و عنوان المحاسب القانوني

كيه بي إم جي" الفوزان والسدحان
ص.ب 55078
جدل 21534 :
هاتف0126581616 :

 وصف موجز لمهامه :
مددن مهددام مدددير الحفددظ هددي االحتفدداظ بسددجل االوراق الماليددة
واالسددتثمارات واالدوات الماليددة باالضددافة الددى النقددد الخ داص
بالصدددندوق .والخددددمات ارداريدددة :ومدددن اهدددم مهامددده حسددداب
صدددافي ريمدددة األصدددول علدددى مسدددتو الصدددندوق والوحددددات
واعددددداد واالحتفدددداظ بحسددددابات الصددددندوق .وعمليددددات سددددجل
الصندورباالضددافة الددى االحتفدداظ بسددجل مددالكي الوحدددات فددي
الصددندوق ،والترتيددب لجميددع عمليددات ار ددتراك واالسددترداد
المتعلقة بالوحدات ،وإعداد بيان حيازات مالكي الوحدات
6

صندوق النخبة المرن لألسهم السعودية  -تقرير الربع األول سنة 2018

لمزيد من المعلومات :
هاتف+966 (0)12 690 6555 :
فاكس+966 (0)12 215 1582 :
صندوق بريد 21493 , :جدل 13396
المملكة العربية السعودية
ررم رخصة هيئة سوق المال 11157-37
www.sedcocapital.com
info@sedcocapital.com
Capital, Head Office,

متحظة هامة:
هذه الوثيقة مخصصة فقط لأل خاص الذين رامت ركة سدكو كابيتال أو إحد ال ركات التابعة لها أو ممثلها المعين بتقديمها مبا رل .ال يجوز توزيع هذه الوثيقدة أو ن درها أو نسدخها أو تقدديمها
أو تقديمها ب كل كلي أو جزئي إلى أطراف أخر بدون موافقة خطية مكتوبة من سدكو كابيتال .هذه المواد ير مخصصة للتوزيع أو االستخدام من ربل أي خص أو كيان فدي أي واليدة رضدائية
أو بلد يكون فيه هذا التوزيع أو االستخدام مخالفا للقانون أو اللوائح المحلية .يطلب من سدكو كابيتال الحصول على األ خاص الذين بحوزتهم هذه الوثيقة لدبتغ عن أي ريود فيما يتعلع بعرض أو
بيع المصالح الموضحة هنا بموجب روانين ولوائح أي إرليم فيما يتعلع بأي طلبات لهذه المصدالح  ،بمدا فدي ذلدك الحصدول علدى أي موافقدة حكوميدة أو موافقدة أخدر ومراعدال أي إجدراءات دكلية
أخر منصوص عليها في هذا اررليم .لم تتخذ ركة سدكو كابيتال أي إجراء في أي اختصاص رضائي يسمح بوضع المصالح ذات الصلة في أي فقه رانوني مطلوب التخاذ إجراء لهذا ال رض ،
كما لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلع بحيازل أو توزيع هذا المستند .تم إعداد المعلومات واآلراء في هذا المستند من ربل سدكو كابيتال .تعتقد سدكو كابيتال أن المعلومات الدواردل هندا موثدوق بهدا /
أو تم الحصول عليها من مصادر عامة يعتقد أنها موثورة.
ال تقدم سدكو كابيتال أي تعهد أو ضمان فيما يتعلع بدرة أو اكتمال أي من المعلومات الواردل في هذه الوثيقة .ال تقتصر هذه الوثيقة على أي مستلم  ،ويجوز ل ركة سدكو كابيتال القيام بأعمال فيما
يتعلع بأي من المفاهيم التي يمثلها هذا المستند مع أطراف أخر ير المستلم المعين .يمكن ل ركة سدكو كابيتال أيضدا القيدام بأعمدال ال تتوافدع مدع االرتراحدات التجاريدة الدواردل فدي هدذه الوثيقدة.
تمثل اآلراء والتقديرات وارسقاطات في هذه الوثيقة الحكم الحالي ل ركة سدكو كابيتال وهي عرضة للت يير دون إ عار مسبع .ركة سدكو كابيتدال يدر ملزمدة بتحدديث أو تعدديل هدذه الوثيقدة أو
رخطار أي رارئ منها في حالة ما إذا كانت أي مسألة مذكورل هنا أو أي رأي أو تورعات أو تقديرات موضحة هنا  ،تت ير أو تصبح ير دريقة في ورت الحع .أسعار وتوافر األصول والممتلكات
واألدوات المالية هي أيضا عرضة للت يير دون إ عار .ال يوجد ضمان بأن ركة سدكو كابيتال سوف تكون رادرل على تأمين العوائد المطلوبة أو الموصوفة لتستثمارات أو ألي من منتجاتها.
وتقدم هذه الوثيقة أل راض إعتمية فقط .ال ينب ي أن يُفسر على أنه عرض لل راء أو التماس عرض لبيع أي أصول أو أسهم أو أمن أو للم اركة في أي استراتيجية استثمارية معينة في أي والية
رضائية .يجب أن يتم أي ن اط استثماري من هذا القبيل فقط على أساس النموذج النهائي لتقديم المواد التي لن يتم توفيرها إال ألولئك الذين يثبتون القدرل على تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار .ال
يجوز بأي حال من األحوال أن يؤدي تسليم هذا المستند  ،بصرف النظر عن تاريخ إصداره  ،إلى حدوث ت يير في ؤون ركة سدكو كابيتال أو أي من منتجاتها منذ تاريخ هذه الوثيقدة .يجدب أال
يعامل المستثمرون المحتملين محتويات هذه الوثيقة كم ورل تتعلع بال ريعة أو الضرائب أو االستثمار أو أي مسائل أخر .
رد ال تكون االستثمارات التدي تمدت منار دتها فدي هدذه الوثيقدة مناسدبة لجميدع المسدتثمرين ويجدب علدى المسدتثمرين اتخداذ ردراراتهم االسدتثمارية باسدتخدام مست داريهم المسدتقلين حيدث يعتقددون أنهدا
ضرورية وعلى أساس أوضاعهم المالية وأهددافهم االسدتثمارية المحدددل .إن االسدتثمار فدي أي اسدتثمار يرعداه أو يدديره سددكو كابيتدال سديكون مناسدبا فقدط لدبعض المسدتثمرين المتطدورين الدذين ال
يحتاجون إلى سيولة فورية في استثماراتهم .لن يكون هناك سوق عام أو ثانوي للمصالح في االستثمارات وليس من المتورع أن يتطور سوق عام أو ثانوي .رد يتذبدذب الددخل مدن االسدتثمارات وردد
يرتفع أو يهبط سعر أو ريمة االستثمارات الموضحة في هذه الوثيقة  ،سواء ب كل مبا در أو يدر مبا در  ،وردد يفقدد المسدتثمر جميدع األمدوال المسدتثمرل .عدتول علدى ذلدك  ،ال يمثدل األداء السدابع
بالضرورل نتائج مستقبلية.
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