تقريرالربع الرابع 2018م

صندوق سدكو كابيتال املرن لألسهم السعودية
(صندوق النخبة املرن لألسهم السعودية سابقا)

التقرير الربع سنوي للربع املنتهي في  31ديسمبر2018م
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تقريرالربع الرابع 2018م
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

10.26مليون ريال سعودي

املؤشراإلرشادي

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 %0.75
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

•
•
•
•

أكبر عشرة استثمارات 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 املرن لألسهم السعودية سابقا)

أهداف و سياسات االستثماروممارساته:
يهن نندف إلن ننى تحقين ننق عوائن نند إيجابين ننة مطلقن ننة وذل ن ن م ن نن
خننالل اإلسننتثمار فنني أسننهم الشننركات املدرجننة فنني السننوق
املالية السعودية باالضنافة النى االسنتثمار فني الطروحنات
األوليننة فنني السننعودية واإلمننارات وقطننر والكويننت وعمننان
والبحرين واألردن ومصر وتونس واملغرب )"دول الشرق
األوسن ن ن وش ن ننمال أفريقي ن ننا"( ،بم ن ننا يتف ن ننق م ن ننع ض ن ننواب
اإلسن ن ننتثمار الشن ن ننرعية املعتمن ن نندة من ن ننن الهي ن ن ننة الشن ن ننرعية
للشننركة الس ننعودية لإلقتص نناد والتنمي ننة ل ننألوراق املالي ننة
(سدكو كابيتال).

سياسة توزيع األرباح:
إن الهدف االستثماري للصندوق هو تنمية رأس املال
في املدى الطويل .من دون توزيع أي أرباح؛ وإنما يعاد
استثمار صافي دخل الصندوق كامال باإلضافة إلى
األرباح/توزيعات األرباح التي يتلقاها الصندوق .وسوف
تنعكس إعادة استثمار الدخل على قيمة وسعر
الوحدات

أتعاب إداري الصندوق

 %0.10سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق وبحد أدنى
يساوي  200،000ريال سعودي سنويا

مراجع الحسابات

كي بي إم جي

إداري الصندوق وأمين
الحفظ

تقاريرالصندوق:

السعودي الفرنس ي كابيتال

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

وأمين الحفظ
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أداء الصندوق
ملخص أداء األسواق:

السوق

رمزبلومبيرج

*األداء الربعي()%

**للسنة()%

SASEIDX Index
SPSHDSLT Index/
SPSHDSADT Index

- 2،16%

8،31 %

-2،93 %

5،40 %

SPSHPAT Index

-1،70 %

9،73 %
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ELFLSEF AB Equity

-2،07 %

1،30 %

الذهب
خام برنت

XAU currency
CO1 Commodity

7،69 %
-34،96 %

-1،56 %
-19،55 %

السعودية (مؤشر تداول)
***السعودية (مؤشر ستاندرد اند بورز السعودي
املحلي اإلسالمي-العائد الكلي(
األسواق العربية (مؤشر ستاندرد آند بورز بان عرب
الشامل االسالمي -العائد الكلي)

*تم حساب األداء الربعي لفترة الثالثة أشهر بنائا على آخر يوم تقييم كما في  -26سبتمبر  2018 -الى آخر يوم تقييم في  31ديسمبر 2018
** تم حساب األداء السنوي بنائا على آخر يوم تقييم في  27ديسمبر  2017الى آخر يوم تقييم في  31ديسمبر 2018
***قد تم إحتساب أداء مؤشر الصندوق للفترة املذكورة بناء على دمج أداء املؤشر السابق (مؤشر ستاندرد اند بورز السعودي املحلي االسالمي ) وأداء املؤشر الحالي (مؤشر ستاندرد اند بورز السعودي
املحلي االسالمي-العائد الكلي)

معايير ومؤش ــرات اداء الص ــندوق
العائد اإلجمالي لثالث سنوات ،وخمس سنوات ،وعشر سنوات ومنذ التأسيس
معياراألداء
العائد

العائد منذ  3سنوات

العائد منذ  5سنوات

العائد منذ  10سنوات

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

معياراألداء

الربع الرابع

منذ بداية العام

منذ التأسيس**
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-2،07 %

1،30 %

7،37%

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

-2،93 %

5،40 %

14،24 %

** بدأ الصندوق عملياته في  25مايو 2016
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نسبة األتعاب االجمالية للربع ومصاريف التعامل للربع

القيمة

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

0،83 %
ال يوجد
91,475،0721
107،3682
96،55 %
 24,754،44ريال سعودي
ال يوجد

مؤشر و معايير املخاطر
الربع الرابع

من بداية السنة

منذ التأسيس**

االنحراف املعياري (سنوي)

2،12 %

3،67 %

4،82 %

***معامل بيتا

0،91 %

0،61 %

0،56 %

تحليل احصائي

** بدأ الصندوق عملياته في  25مايو 2016م
***تم احتساب معامل بيتا بنائا على العوائد الشهرية
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توزيع أسهم الصندوق حسب القطاع كما في آخر يوم في الربع
العدد

القطاع

%

1
2
3
4
5
6
7
8

املواد األساسية
البنوك
اإلتصاالت
تجزئة السلع الكمالية
التأمين
الخدمات التجارية واملهنية
إنتاج األغذية
إدارة وتطوير العقارات
املجموع

36،39
32،95
7،51
5،92
4،64
3،71
1،92
1،78
94،83

املواد األساسية
اإلتصاالت
التأمين
إنتاج األغذية

البنوك
تجزئة السلع الكمالية
الخدمات التجارية واملهنية
إدارة وتطوير العقارات

توزيع أصول الصندوق كما في  31ديسمبر 2018م
القطاع

%

األسهم

94،83

النقد

5،17

املجموع

100%

النقد

4

األسهم
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أكبرعشرة إستثمارات في محفظة الصندوق
قائمة األسماء ونسب املصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم
من الربع
العدد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املصدر
مصرف الراجحي
الشركة السعودية للصناعات األساسية
شركة اإلتصاالت السعودية
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
إكسترا
وقت اللياقة
الشركة املتقدمة للبتروكيماويات
التموين
الشركة املتحدة الدولية للمواصالت
شركة الشرق األوس للرعاية الصحية

%
17،25
14،85
10،66
9،53
7،68
5،55
4،85
4،65
4،55
4،35

قائمة األسماء ونسب املصدرين الذين تشكل أسهمهم أكبر عشرة إستثمارات في محفظة الصندوق كما هي في آخر
يوم من الربع
العدد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5

املصدر
مصرف الراجحي
الشركة السعودية للصناعات األساسية
مصرف اإلنماء
شركة اإلتصاالت السعودية
شركة جرير للتسويق
شركة التعدين العربية السعودية
شركة الخطوط السعودية للتموين
الشركة املتقدمة للبتروكيماويات
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
الشركة التعاونية للتأمين

%
19،53
16،08
11،71
7،51
5،92
5،48
3،71
2،85
2،65
2،00
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تعليق مديرالصندوق عن أداء الصندوق خالل الفترة
إنخفض الصندوق بننسبة  %1،98خالل الربع
الرابع لهذا العام مقابل انخفاض محيطه
االستثماري بننسبة  %1،67خالل ذات الفترة .أتى
معظم الناتج اإليجابي للصندوق من األسهم
التالية :اكسترا ومصرف اإلنماء واإلتصاالت
السعودية حيث ساهمت في أداء الصندوق بن ، 64
 50و  43نقطة أساس على التوالي .وفي املقابل فإن
أسهم شركات ينساب واملجموعة السعودية ولجام
كانت أكبر املساهمين في األداء السلبي للصندوق
حيث تسببت بانخفاض األداء بن  28 ، 36و 27
نقطة أساس على التوالي.
تسببت التدفقات النقدية األجنبية الخارجة بنحو
 1,740مليون دوالر في انخفاض السوق خالل الربع
فيما أتت أرقام التضخم لشهر نوفمبر عند مستوى
 %2،8مرتفعة باملقارنة بشهر أغسطس حين أتت
عند مستوى  .%2،2هذا وقد سجل مؤشر مديري
املشتريات انخفاضا حيث سجل مستوى 54،5
مقارنة بمستواه السابق البالغ  55،1واستمرت
مبيعات اإلسمنت في االنخفاض على أساس سنوي
مسجلة انخفاضا بنسبة  %13للربع .وكذل
إنخفض خام برنت بنحو  %34خالل الربع
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وعلى الصعيد اإليجابي فإن املبيعات عبر نقاط البيع لكل
نقطة بيع إرتفعت بننسبة  %6على أساس سنوي للربع كما
أعلنت الحكومة السعودية عن ميزانية العام  2019متوقعة
إرتفاعا في الدخل وثباتا في العجز كما سجل نمو الناتج
املحلي االقتصادي لعام  2018مستوى  %2،3فيما تشير
التوقعات إلى تحقيق معدل نمو  %2،6في عام  2019وأخيرا
فقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي برفع معدالت
الريبو والريبو العكس ي تزامنا مع قيام االحتياطي الفدرالي
برفع أسعار الفائدة قصيرة األجل على الدوالر األمريكي
لتصل من مستوى  2،25إلى .2،50
وشهد التركيز على اإلصالحات نوعا من املوازنة حيث تم
اإلعالن عن تمديد صرف بدل غالء املعيشة لعام إضافي كما
تم اإلعالن عن نية الحكومة إصدار سندات وصكوك
حكومية بقيمة  32مليار دوالر في عام  2019كما أن عجلة
الخصخصة قد تبدأ حركتها قريبا مع التوجه نحو
خصخصة  19شركة بما فيها مطار جدة في عام  .2019وفي
سياق آخر توصلت البنوك السعودية إلى تسوية مع هي ة
الزكاة والدخل بخصوص ربوطها الزكوية للسنوات املاضية
وبلغت قيمة التسوية  11مليار ريال مقارنة بالتوقعات التي
وصلت إلى  25مليار ريال .وأخيرا فقد شهدت خطة التحول
الوطني شي ا من التعديل املتمثل في تخفيض أهدافها.
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تعليق مديرالصندوق عن أداء الصندوق خالل الفترة
وفي سياق منفصل أعلنت أرامكو عن خطة إنفاق رأسمالي
بنحو  150مليار دوالر لتصدير الغاز على مدار العقد القادم
باإلضافة إلى مصفاة لتكرير النف الخام بالتعاون مع ساب
مع طاقة استيعابية تبلغ  400ألف برميل يوميا .وقد أعلنت
منظمة أوب عن خفض انتاج النف بنحو  1،2مليون برميل
يوميا وتركت املجال مفتوحا ملزيد من التخفيضات ان دعت
الحاجة كما قامت وزارة املالية بتخليص  %99من طلبات
الدفع القائمة مع هدفها بتخفيض دورة الدفع لثالثين يوما.
نتوقع أن نرى أثر شراء املستثمرين األجانب في السوق
السعودي خالل الربع األول من العام مع الدفعة األولى من
االستثمارات الناتجة عن إنضمام السوق إلى مؤشر فوتس ي في
شهر مارس والدفعة األولى من انضمام السوق إلى مؤشر
مورقان ستانلي في شهر مايو .وتقدر التدفقات األجنبية الناتجة
عن ضم السوق السعودي لهذه املؤشرات بنحو  17مليار دوالر
لم يأت منها حتى اآلن سوى  1،3مليار دوالر ولذل فإن السوق
يمكن أن يرتفع بشكل كبير خالل الربع األول من العام القادم.
وباإلضافة إلى ذل سيتم اإلعالن عن نتائج الشركات للربع
الرابع خالل الربع األول من هذا العام إذ يتوقع أن تساهم
النتائج اإليجابية للقطاع املصرفي في خفض جزء من التأثيرات
السلبية لنتائج قطاع البتروكيماويات.
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مديرالصندوق
اسم و عنوان مديرالصندوق
الشنركة السننعودية لإلقتصنناد والتنميننة لننألوراق املاليننة (سنندكو كابيتننال).
الب ننرج الجن ننوبي – الط ننابق الث نناني ،أس ننواق البح ننر األحم ننر ،ب ننين البواب ننة 7
والبوابة  .8ص.ب  13396جدة  21493اململكة العربية السعودية .
info@sedcocapital.com

أمين الحفظ
اسم و عنوان أمين الحفظ
ش ننركة الس ننعودي الفرنس ن ي كابيت ننال ،الري نناض  749طري ننق املل ن 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.ب
 23454الرياض .11426
وصف موجز ملهامه :
من مهام مدير الحفظ هي االحتفاظ بسجل االوراق املالية
واالستثمارات واالدوات املالية باالضافة الى النقد الخاص
بالصندوق .والخدمات اإلدارية :ومن اهم مهامه حساب صافي
قيمة األصول على مستوى الصندوق والوحدات واعداد
واالحتفاظ بحسابات الصندوق .وعمليات سجل
الصندوقباالضافة الى االحتفاظ بسجل مالكي الوحدات في
الصندوق ،والترتيب لجميع عمليات اإلشتراك واالسترداد املتعلقة
بالوحدات ،وإعداد بيان حيازات مالكي الوحدات

املحاسب القانوني
اسم وعنوان املحاسب القانوني
كيه بي إم جي" الفوزان والسدحان
ص.ب  -55078جدة 21534 :
هاتف0126581616 :
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نهاية التقرير

مالحظة هامة:
هذه الوثيقة مخصصة فق لألشخاص الذين قامت شركة سدكو كابيتال أو إحدى الشركات التابعة لها أو ممثلها املعنين بتقنديمها مباشنرة .ال يجنوز توزينع هنذه الوثيقنة أو نشنرها أو نسنخها أو تقنديمها أو تقنديمها بشنكل كلني أو جزئني
إلى أطراف أخرى بدون موافقة خطية مكتوبة من سدكو كابيتال .هذه املواد غير مخصصة للتوزيع أو االستخدام من قبل أي شخص أو كيان في أي والية قضائية أو بلد يكون فيه هنذا التوزينع أو االسنتخدام مخالفنا للقنانون أو اللنوائ
املحلية .يطلب من سدكو كابيتال الحصول على األشخاص الذين بحوزتهم هذه الوثيقة لإلبالغ عن أي قيود فيما يتعلق بعرض أو بيع املصالح املوضحة هنا بموجب قوانين ولوائ أي إقليم فيما يتعلق بأي طلبات لهذه املصالح  ،بما في
ذل الحصول على أي موافقة حكومية أو موافقة أخرى ومراعاة أي إجراءات شكلية أخرى منصوص عليها في هذا اإلقليم .لم تتخذ شركة سدكو كابيتال أي إجراء في أي اختصاص قضائي يسم بوضع املصالح ذات الصلة في أي فقنه
قانوني مطلوب التخاذ إجراء لهذا الغرض  ،كما لم يتم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بحيازة أو توزيع هذا املستند .تم إعداد املعلومات واآلراء في هذا املستند من قبل سدكو كابيتال .تعتقد 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 فيمنا يتعلنق بدقنة أو اكتمنال أي منن املعلومنات النواردة فني هنذه الوثيقنة .ال تقتصنر هنذه الوثيقنة علنى أي مسنتلم  ،ويجنوز لشنركة سندكو كابيتنال القينام بأعمنال فيمنا يتعلنق بنأي منن املفناهيم التني
يمثلها هذا املستند مع أطراف أخرى غينر املسنتلم املعنين .يمكنن لشنركة سندكو كابيتنال أيضنا القينام بأعمنال ال تتوافنق منع االقتراحنات التجارينة النواردة فني هنذه الوثيقنة .تمثنل اآلراء والتقنديرات واإلسنقاطات فني هنذه الوثيقنة الحكنم الحنالي
لشننركة سنندكو كابيتننال وهنني عرضننة للتغييننر دون إشننعار مسننبق .شننركة سنندكو كابيتننال غيننر ملزمننة بتحننديث أو تعننديل هننذه الوثيقننة أو إلخطننار أي قننارا منهننا فنني حالننة مننا إذا كانننت أي مسننألة مننذكورة هنننا أو أي رأي أو توقعننات أو تقننديرات
موضحة هنا  ،تتغير أو تصب غير دقيقة في وقت الحق .أسعار وتوافر األصول واملمتلكات واألدوات املالية هي أيضا عرضة للتغيير دون إشعار .ال يوجد ضمان بأن شركة سدكو كابيتال سوف تكنون قنادرة علنى تنأمين العوائند املطلوبنة أو
املوصوفة لالستثمارات أو ألي من منتجاتها.
وتقنندم هننذه الوثيقننة ألغنراض إعالميننة فق ن  .ال ينبغنني أن يفسننر علننى أنننه عننرض للش نراء أو التمنناس عننرض لبيننع أي أصننول أو أسننهم أو أمننن أو للمشنناركة فنني أي اسننتراتيجية اسننتثمارية معينننة ف ني أي واليننة قضننائية .يجننب أن يننتم أي نشنناط
اسننتثماري مننن هننذا القبيننل فقن علننى أسنناس النمننوذج النهننائي لتقننديم املننواد التنني لننن يننتم توفيرهننا إال ألول ن الننذين يثبتننون القنندرة علننى تقيننيم مخنناطر ومزايننا هننذا االسننتثمار .ال يجننوز بننأي حننال مننن األحننوال أن يننؤدي تسننليم هننذا املسننتند ،
بصننرف النظننر عننن تنناري إصننداره  ،إلننى حنندوث تغييننر فنني شننؤون شننركة سنندكو كابيتننال أو أي مننن منتجاتهننا منننذ تنناري هننذه الوثيقننة .يجننب أال يعامننل املسننتثمرون املحتملننين محتويننات هننذه الوثيقننة كمشننورة تتعلننق بالشننريعة أو الضنرائب أو
االستثمار أو أي مسائل أخرى.
قند ال تكنون االسنتثمارات التني تمنت مناقشننتها فني هنذه الوثيقنة مناسنبة لجمينع املسننتثمرين ويجنب علنى املسنتثمرين اتخناذ قنراراتهم االسننتثمارية باسنتخدام مستشناريهم املسنتقلين حينث يعتقندون أنهننا ضنرورية وعلنى أسناس أوضناعهم املاليننة
وأهندافهم االسنتثمارية املحنددة .إن االسننتثمار فني أي اسنتثمار يرعنناه أو ينديره سندكو كابيتننال سنيكون مناسنبا فقن لنبعض املسنتثمرين املتطنورين الننذين ال يحتناجون إلنى سننيولة فورينة فني اسننتثماراتهم .لنن يكنون هننناك سنوق عنام أو ثننانوي
للمصنالح فني االسنتثمارات ولنيس منن املتوقنع أن يتطنور سنوق عنام أو ثنانوي .قند يتذبنذب الندخل منن االسنتثمارات وقند يرتفنع أو يهنب سنعر أو قيمنة االسنتثمارات املوضنحة فني هنذه الوثيقنة  ،سنواء بشنكل مباشنر أو غينر مباشنر  ،وقند يفقند
املستثمر جميع األموال املستثمرة .عالوة على ذل  ،ال يمثل األداء السابق بالضرورة نتائج مستقبلية.
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