تقريرالربع الثالث 2018

صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية
(صندوق النخبة سابقا)

التقريرالربع سنوي للربع
املنتهي في  30سبتمبر2018

صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية  -تقرير الربع الثالث سنة 2018

تقريرالربع الثالث 2018
النقاط الرئيسية:
• معلومات صندوق االستثمار
أداء الصندوق
•
• ملخص أداء األسواق
• التحليل االحصائي
معلومات صندوق االستثمار
مديرالصندوق

سدكو كابيتال

تاريخ البدء

 25مايو 2016م

عملة الصندوق

ريال سعودي

حجم الصندوق

 16.18مليون ريال سعودي

املؤشراالرشادي

مؤشر أس أند بي لألسهم السعودية املتوافقة مع
ضوابط الشريعة االسالمية

الحد األدنى لالشتراك

 10,000ريال سعودي

أيام التقييم  /أيام التعامل

آخر موعد الستالم طلبات
االشتراك واالسترداد
رسوم االشتراك
رسوم االسترداد املبكر

االثنين واألربعاء من كل أسبوع .وعندما ال يكون أي من
تلك األيام يوم عمل ،فإن يوم التقويم سيكون يوم
التقويم التالي
الساعة الرابعة مساء بتوقيت اململكة العربية السعودية
في يوم التعامل
بحد أقص ى  %2من إجمالي مبلغ االشتراك وهذه الرسوم
لن تحسب من ضمن مبلغ االشتراك
 %1من صافي قيمة الوحدات املستردة خالل  30يوم
عمل من االشتراك

أتعاب إدارية

 %0.75سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق

أتعاب األداء

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

أتعاب االداري وأمين
الحفظ

 %0.10سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق

مراجع الحسابات

كي بي ام جي

اإلداري وأمين الحفظ

السعودي الفرنس ي كابيتال
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•
•
•
•

أكبر  10استثمارات في الصندوق
مدير الصندوق
املحاسب القانوني
أمين الحفظ

اسم صندوق اإلستثمار:
ص ن ننندوق س ن نندكو كابيت ن ننال امل ن ننرن لألس ن ننهم الس ن ننعودية
(صندوق النخبة سابقا)

أهداف و سياسات االستثماروممارساته:
يهنندا الصننندوق إلننس نمننو رأس املننال ع ننس املنند الطويننل
من خالل اإلستثمار في أسهم الشركات املدرجة فني السنوق
املاليننة السننعودية باالضننافة الننس االسننتثمار فنني الطروحننات
االولي ننة ف نني الس ننعودية واالم ننارات وقط ننر والكوي ننت وعمن نان
والبحننرين واالردن ومص ننر وت ننونر وامل ننر "دول الش ننرق
األوس ن ننط وش ن ننمال أفريقي ن ننا"( بم ن ننا يتف ن ن م ن ننع ض ن ننوابط
اإلستثمار الشرعية املعتمدة من الهيئة الشنرعية للشنركة
الس ننعودية لاقتص نناد والتنمي ننة ل ننألوراق املالي ننة )س نندكو
كابيتال

سياسة توزيع األرباح:
ال يوجد.

تقاريرالصندوق:
تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل
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أداء الصندوق
ملخص أداء األسواق:
السوق
السعودية (مؤشر تداول)
السعودية (املؤشر الشرعي(
مؤشر األسواق العربية
صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية
(صندوق النخبة سابقا)
الذهب
خام برنت

رمزبلومبيرج

*األداء الربعي()%

**للسنة()%

SASEIDX Index

-5.09 %

9.61 %

SPSHDSAD Index

-4.89 %

7.10 %

SPSHPAT Index

-1.93 %

10.94 %

ELFLSEF AB Equity

-5.73 %

1.91 %

XAU currency

-4.62 %

-7.20 %

CO1 Commodity

4.79 %

22.43 %

* تم حسا االأداء الربعي لفترة الثالثة شهور بناءا ع س آخر يوم تقييم كما في يونيو  2018 – 27الس أخر يوم تقييم في سبتمبر 2018 -26
* * تم حسا االأداء السنوي بناءا اخر يوم تقييم في ديسمبر  2017-27الس آخر يوم تقييم في سبتمبر 2018- 26

معايير ومؤش ــرات اداء الص ــندوق
العائد االجمالي لثالث سنوات ,وخمر سنوات وعشر سنوات ومنذ التأسير
معياراألداء
العائد السنوي

العائد منذ  3سنوات

العائد منذ  5سنوات

العائد منذ  10سنوات

ال ينطب

ال ينطب

ال ينطب

10.54 %

العائد منذ التأسير
** بدأ الصندوق عملياته في  25مايو 2016

األداء

الريع الثالث

منذ بداية العام

منذ التأسيس**

صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية

-4.92 %

4.29%

10.54%

املؤشر االسترشادي

-3.71 %

18.17 %

17.25 %
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نسبة األتعا االجمالية للربع ومصاريف التعامل للربع
البند

القيمة

نسبة االتعا االجمالية للربع الس متوسط صافي قيمة اصول الصندوق

.74 %

االرباح املوزعة في الربع

ال يوجد

استثمار مدير الصندوق

ال يوجد

مصاريف التعامل للربع

SAR 12,462.77

نسبة االقتراض من قيمة صافي اصول الصندوق في نهاية الربع
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ال يوجد
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مخاطر التمويل
الربع الثالث من 2018

من بداية السنة

منذ التأسيس**

نسبة التذبذ

7.8 %

8.2 %

15.6 %

معدل االنحراا (سنويا)

2.1 %

2.4 %

4.21 %

معامل بيتا

.97 %

.94 %

.97 %

تحليل احصائي

** بدأ الصندوق عملياته في  25مايو 2016

التحليل االحصائي
تحليل السيوله (عدد األيام الالزمه لتسييل االستثمارات)
نسبة االستثمار %
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0.08

0.29

0.84

1.28

1.48

2.03

10

0.04

0.15

0.42

0.64

0.74

1.01

15

0.03

0.10

0.28

0.43

0.49

0.68

20

0.02

0.07

0.21

0.32

0.37

0.51

25

0.02

0.06

0.17

0.26

0.30

0.41

30

0.01

0.05

0.14

0.21

0.25

0.34
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توزيع أسهم الصندوق حسب القطاع كما في آخر يوم في الربع
العدد

القطاع
املواد األساسية
البنوك
تجزئة السلع الكمالية
االتصاالت
الرعاية الصحية
الخدمات االستهالكية
الخدمات التجارية واملهنية
النقل
التأمين
النقد وما يعادله
إنتاج األغذية
إدارة وتطوير العقارات
املجموع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

%
30.18%
17.25%
11.58%
10.66%
6.43%
5.55%
4.65%
4.55%
3.29%
2.43%
2.17%
1.25%
100 %

التوزيع القطاعي ألسهم الصندوق
المواد األساسية

1.25%

2.17%

البنوك

2.43%

تجزئة السلع الكمالية

3.29%

4.55%

30.18%

االتصاالت
الرعاية الصحية

4.65%
5.55%

الخدمات االستهالكية
الخدمات التجارية والمهنية
النقل

6.43%

التأمين
النقد وما يعادله

17.25%
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11.58%

10.66%

إنتاج األغذية
إدارة وتطوير العقارات
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توزيع أصول الصندوق كما في 30 /09/2018
%

القطاع
األسهم

97.57 %

النقد

2.43 %

املجموع

100%

2.43%

توزيع أصول الصندوق

97.57%

النقد
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األسهم
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أكبر 10استثمارات في محفظة الصندوق
قائمة االسماء ونسب املصدرين الذين تشكل اسهمهم اكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في
اول يوم من الربع
العدد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املصدر
مصرا الراجحي
الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)
شركة اإلتصاالت السعودية
شركة التصنيع الوطنية
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
الشركة املتقدمة للبتروكيماويات
شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية
الشركة الوطنية للبتروكيماويات
الشركة املتحدة الدولية للمواصالت
شركة جرير للتسوي

%
14.12
14.12
10.36
7.90
7.46
7.43
5.80
5.26
5.23
4.97

الشركات املالكة ألكبرحصص في الصندوق
قائمة أكبر شركات مالكة في حصص الصندوق كما هي في اخر يوم من الربع
العدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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املصدر

مصرا الراجحي
الشركة السعودية للصناعات األساسية
شركة االتصاالت السعودية
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
الشركة املتحدة لالكترونيات
شركة لجام للرياضة
الشركة املتقدمة للبتروكيماويات
شركة الخطوط السعودية للتموين
الشركة املتحدة الدولية للمواصالت
شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية

%
17.25
14.85
10.66
9.53
7.68
5.55
4.85
4.65
4.55
4.35
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تعليق مديرالصندوق عن أداء الصندوق خالل الفترة
انخفض الصندوق بن %4.91خالل الربع الثالث
لهذا العام في مقابل انخفاض محيطه االستثماري بن
 %3.15خالل ذات الفترة .أتى معظم الناتج
اإليجابي للصندوق من األسهم التالية :اكسترا
والتصنيع ومعادن حيث ساهمت في أداء الصندوق
بن 40و  34و  29نقطة أساس ع س التوالي .وفي
املقابل فإن أسهم شركات مالذ واملستشفى
السعودي األملاني وسافكو كانت أكبر املساهمين في
األداء السلبي للصندوق حيث تسببت بانخفاض
األداء بن  91و  89و  60نقطة أساس ع س التوالي.
ومما أد إلس انخفاض األسواق خالل الربع خروج
تدفقات نقدية أجنبية صافية تقدر بنحو 207
مليون دوالر وثبات مؤشر مديري املشتريات عند
مستو  55وانخفاض مبيعات االسمنت بنحو
 %13باإلضافة إلس انخفاض العمليات عبر نقاط
البيع بن  %19خالل الفترة من شهر مايو إلس
أغسطر من هذا العام .كما أن ثبات مستو
التضخم عند  %2.3وانخفاض أسعار العقار
السكني بنحو  %7ع س أساس سنوي خالل الربع
الثاني كانا من ضمن العوامل التي أثرت ع س أداء
األسواق .وباملقابل فقد سجلت الخطوط السعودية
ارتفاعا في عدد املسافرين ع س متنها بنحو  %8ع س
أساس سنوي خالل النصف األول من العام كما
قامت اس اند بي بضم السعودية ملؤشرها لألسواق
الناشئة ابتداء من مارس وسبتمبر من العام
القادم.
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هذا وقد رفعت كل من مؤسسة النقد العربي السعودي
وصندوق النقد الدولي توقعاتهما للنمو االقتصادي في
السعودية إلس  %1.9من  %1.7كما سجلت نتائج الشركات
في السوق السعودي للربع الثاني عن العام ارتفاعا بنحو
 %21ع س أساس سنوي .باإلضافة إلس ذلك فقد تقلص
عجز امليزانية بنحو  %84ع س أساس سنوي نظرا الرتفاعات
مقابلة في أسعار النفط .كما سجل الدخل غير النفطي
ارتفاعا بنحو  %42وارتفع االنفاق بنحو  %34ع س أساس
سنوي .كان النمو في عدد الحجاج لهذا العام في حدود
 %0.8ولكن يتوقع أن يصل عدد حجاج بيت هللا الحرام إلس
 5مليون حاج بحلول عام  2030مقارنة بأقص ى عدد ساب
للحجاج واملقدر بن  3.1مليون حاج في عام .2012
وبالرغم من تأجيل طرح أرامكو السعودية إال أن الجهود
لزيادة القيمة املضافة من أرامكو ما زالت مستمرة إذ تم
اإلعالن عن صفقة الستحواذ أرامكو ع س سابك وتمويل
هذه الصفقة عن طري االقتراض مما يعكر آلية
االستثمار النشطة املتبعة .كما تم اإلعالن عن جدولة طرح
شركة تداول للطرح العام في وقت ما في .2020-2019
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تعليق مديرالصندوق عن أداء الصندوق خالل الفترة
باإلضافة إلس ذلك أعلنت شركة مورقان ستان ي عن
إطالق مؤشر قابل للمتابعة للسوق السعودي كما
أعلنت تداول عن إطالق منتجات املشتقات في 2019
وصدر قرار مجلر الوزراء باملوافقة ع س تحويل
مصلحة إدارة ممتلكات الدولة إلس هيئة عامة .وأخيرا
فقد استمرت جهود اإلصالح إذ تم السماح للنساء
بالعمل ككاتبات عدل والعمل في قطاع الطيران
باإلضافة إلس عملية التكامل القائمة بين وزارتي العمل
واإلسكان.
وفي سياق منفصل اقترض صندوق االستثمارات العامة
 11مليار دوالر في قرض مشترك كما قام بترسية عقد
االستشارة ملدينة امللك عبدهللا املالية .كما تمت ترسية
عقد انشاء محطة لتحلية مياه البحر في املنطقة
الشرقية بتكلفة إجمالية تبلغ  232مليون دوالر.
باإلضافة إلس ذلك قامت مدينة امللك عبدهللا
االقتصادية بتوقيع اتفاقية مع وزارة اإلسكان لبناء
 8000وحدة سكنية .أيضا وقعت الشركة السعودية
للصناعيات العسكرية اتفاقية مع شركة اسبانية لبناء
السفن وأعلنت أرامكو عن خطة إنفاق رأسمالي لعشر
سنوات بنحو  133مليار دوالر باإلضافة إلس ذلك
وصلت نسبة اكتمال مشروع مترو الرياض إلس %75
وتم اكمال املرحلة األولس من مشروع مدينة القدية
الترفيهية.
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وفي أخبار أخر شهد قطاع البيع بالتجزئة إغالقات
متزامنة مع تطبي قواعد السعودة .ويتوقع أن تشهد
املدارس الخاصة انخفاض تسجيل الطال فيها بنحو
 .%30وأخيرا فقد ارتفع دخل االنفاق السياحي في نهاية
الصيف بنحو  %21ع س أساس سنوي كما يتوقع ان
تزيد السياحة الدينية بنحو  %22في العام القادم.

سجل خام برنت ارتفاعا بنحو  %6خالل الفترة ولكن
مؤشر مورقان ستان ي لألسواق الناشئة بقي ثابتا خالل
الربع وفي املقابل فإن السوق السعودي شهد ض وطا
بيعية في عمليات جني أرباح بعد إعالن انضمامه إلس
مؤشر مورقان ستان ي لألسواق الناشئة وبعد إعالن
النتائج القوية للشركات عن الربع الثاني من العام ولم
يعكر السوق اتجاهه السلبي إال في آخر  10أيام من
الربع .وأما في الربع القادم فإننا نتوقع أن يظهر السوق
نوعا من الثبات أو ارتفاعات بسيطة خالل فترة إعالن
نتائج الشركات يتبعها في ال الب ارتفاعات أقو مع
إعالن أرقام مشجعة مليزانية العام القادم باإلضافة إلس
ارتفاع االنفاق الحكومي وثبات مستويات الطلب في
قطاع البيع بالتجزئة خالل الربع األول من العام القادم
وأخيرا ارتفاع صافي التدفقات النقدية األجنبية.
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مديرالصندوق
اسم و عنوان مديرالصندوق
الشنركة السننعودية لاقتصنناد والتنميننة لننألوراق املاليننة (سنندكو كابيتننال).
الب ننرج الجن ننوبي – الط نناب الث نناني ،أس ننواق البح ننر األحم ننر ،ب ننين البواب ننة 7
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أمين الحفظ
اسم و عنوان أمين الحفظ
ش ننركة الس ننعودي الفرنس ن ي كابيت ننال ،الري نناض  749طري ن املل ننك فه نند -
تق ن نناطع ش ن ننارع األمي ن ننر محم ن نند ب ن ننن عب ن نندالعزيز (ش ن ننارع التحلي ن ننة) ص.
 23454الرياض .11426
وصف موجزملهامه :
من ن ن ننن مهن ن ن ننام من ن ن نندير الحفن ن ن ننظ هن ن ن نني االحتفن ن ن ننا بسن ن ن ننجل االوراق املالين ن ن ننة
واالسننتثمارات واالدوات املاليننة باالضننافة الننس النقنند الخنناص بالصننندوق.
والخنندمات اإلداريننة :ومننن اهننم مهامننه حسننا صننافي قيمننة األصننول ع ننس
مستو الصنندوق والوحندات واعنداد واالحتفنا بحسنابات الصنندوق.
وعملي ن ن ننات س ن ن ننجل الصندوقباالض ن ن ننافة ال ن ن ننس االحتف ن ن ننا بس ن ن ننجل م ن ن ننالكي
الوحنندات فنني الصننندوق ،والترتيننب لجميننع عمليننات اإلشننتراك واالسننترداد
املتعلقة بالوحدات ،وإعداد بيان حيازات مالكي الوحدات

املحاسب القانوني
اسم وعنوان املحاسب القانوني
كيه بي إم جي" الفوزان والسدحان
ص -55078 .جدة 21534 :
هاتف0126581616 :
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تقريرالربع الثالث 2018
ملزيد من املعلومات :

نهاية التقرير

هاتف+966 (0)12 690 6555 :
فاكر+966 (0)12 215 1582 :

)(18C198-MO

صندوق بريد 21493 , :جدة 13396
اململكة العربية السعودية
رقم رخصة هيئة سوق املال 11157-37
www.sedcocapital.com
info@sedcocapital.com

مالحظة هامة:
هذه الوثيقة مخصصة فقط لألشخاص الذين قامت شركة سدكو كابيتال أو إحد الشركات التابعة لها أو ممثلها املعين بتقديمها مباشنرة .ال يجنوز توزينع هنذه الوثيقنة أو نشنرها أو نسنخها أو تقنديمها أو تقنديمها بشنكل ك ني أو
جزئنني إلننس أطنراا أخننر بنندون موافقننة خطيننة مكتوبننة مننن سنندكو كابيتننال .هننذه املننواد غيننر مخصصننة للتوزيننع أو االسننتخدام مننن قبننل أي شننخص أو كيننان فنني أي واليننة قضننائية أو بلنند يكننون فيننه هننذا التوزيننع أو االسننتخدام مخالفننا
للقانون أو اللوائح املحلية .يطلنب منن سندكو كابيتنال الحصنول ع نس األشنخاص النذين بحنوزتهم هنذه الوثيقنة لابنال عنن أي قينود فيمنا يتعلن بعنرض أو بينع املصنال املو نحة هننا بموجنب قنوانين ولنوائح أي إقلنيم فيمنا يتعلن بنأي
طلبات لهذه املصال  ،بما في ذلك الحصول ع نس أي موافقنة حكومينة أو موافقنة أخنر ومراعناة أي إجنراءات شنكلية أخنر منصنوص عليهنا فني هنذا اإلقلنيم .لنم تتخنذ شنركة سندكو كابيتنال أي إجنراء فني أي اختصناص قضنائي يسنمح
بوضع املصال ذات الصلة في أي فقه قانوني مطلو التخناذ إجنراء لهنذا ال نرض  ،كمنا لنم ينتم اتخناذ أي إجنراء فيمنا يتعلن بحينازة أو توزينع هنذا املسنتند .تنم إعنداد املعلومنات وااراء فني هنذا املسنتند منن قبنل سندكو كابيتنال .تعتقند
سدكو كابيتال أن املعلومات الواردة هنا موثوق بها  /أو تم الحصول عليها من مصادر عامة يعتقد أنها موثوقة.
ال تقدم سدكو كابيتال أي تعهد أو ضمان فيما يتعل بدقة أو اكتمال أي من املعلومات الواردة في هذه الوثيقة .ال تقتصر هذه الوثيقة ع س أي مستلم  ،ويجوز لشنركة سندكو كابيتنال القينام بأعمنال فيمنا يتعلن بنأي منن املفناهيم
التنني يمثلهننا هننذا املسننتند مننع أطنراا أخننر غيننر املسننتلم املعننين .يمكننن لشننركة سنندكو كابيتننال أيضننا القيننام بأعمننال ال تتوافن مننع االقتراحننات التجاريننة الننواردة فنني هننذه الوثيقننة .تمثننل ااراء والتقننديرات واإلسننقاطات فنني هننذه الوثيقننة
الحكننم الحننالي لشننركة سنندكو كابيتننال وهنني عرضننة للت ييننر دون إشننعار مسننب  .شننركة سنندكو كابيتننال غيننر ملزمننة بتحننديث أو تعننديل هننذه الوثيقننة أو إلخطننار أي قننارت منهننا فنني حالننة مننا إذا كانننت أي مسننألة مننذكورة هنننا أو أي رأي أو
توقعنات أو تقنديرات مو ننحة هننا  ،تت يننر أو تصنبح غيننر دقيقنة فنني وقنت الحن  .أسنعار وتننوافر األصنول واملمتلكننات واألدوات املالينة هني أيضننا عرضنة للت ييننر دون إشنعار .ال يوجنند ضنمان بننأن شنركة سنندكو كابيتنال سننوا تكنون قننادرة
ع س تأمين العوائد املطلوبة أو املوصوفة لالستثمارات أو ألي من منتجاتها.
وتقدم هذه الوثيقة ألغراض إعالمية فقط .ال ينبغي أن ُيفسر ع س أنه عرض للشراء أو التماس عرض لبيع أي أصول أو أسهم أو أمن أو للمشاركة في أي استراتيجية استثمارية معينة فني أي والينة قضنائية .يجنب أن ينتم أي نشناط
استثماري من هذا القبيل فقط ع س أساس النموذج النهائي لتقديم املواد التي لن يتم توفيرها إال ألولئك الذين يثبتون القدرة ع س تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار .ال يجوز بأي حال من األحوال أن يؤدي تسليم هذا املستند ،
بصرا النظر عن تاريخ إصداره  ،إلس حدوث ت يير في شؤون شركة سدكو كابيتال أو أي من منتجاتها منذ تاريخ هذه الوثيقنة .يجنب أال يعامنل املسنتثمرون املحتملنين محتوينات هنذه الوثيقنة كمشنورة تتعلن بالشنريعة أو الضنرائب
أو االستثمار أو أي مسائل أخر .
قند ال تكنون االسننتثمارات التني تمننت مناقشنتها فنني هنذه الوثيقننة مناسنبة لجميننع املسنتثمرين ويجننب ع نس املسنتثمرين اتخنناذ قنراراتهم االسننتثمارية باسنتخدام مستشنناريهم املسنتقلين حيننث يعتقندون أنهننا ضنرورية وع ننس أسناس أوضنناعهم
املالية وأهدافهم االستثمارية املحددة .إن االستثمار في أي استثمار يرعاه أو يديره سدكو كابيتال سيكون مناسبا فقط لبعض املستثمرين املتطورين الذين ال يحتاجون إلس سيولة فورية في استثماراتهم .لن يكون هناك سوق عام
أو ثانوي للمصال في االستثمارات ولير من املتوقع أن يتطور سوق عام أو ثانوي .قد يتذبذ الدخل من االستثمارات وقد يرتفع أو يهبط سعر أو قيمة االستثمارات املو حة في هذه الوثيقة  ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشنر
 ،وقد يفقد املستثمر جميع األموال املستثمرة .عالوة ع س ذلك  ،ال يمثل األداء الساب بالضرورة نتائج مستقبلية.

+966 12 690 6555

+966 12 690 6599
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