
  

  

تعليق ارقام     

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة األداء

-21.39% #N/A #N/A -38.63% العائد السنوي

1.55% 1.55% 1.55% 0.97%
االنحراف 

المعياري السنوي

-0.18% -0.18% -0.18% -0.45%
متوسط العائد 

السنوي

األنحراف المعيري 

التراكمي
العائد التراكمي

متوسط العائد 

التراكمي
األداء التراكمي

0.58% -32.20% -0.484%
نهاية سبتمبر - 

2016

الحد األدنى لالسترداد 10,000.00     الحد األدنى لالشتراك 10,000.00   

- رسوم االسترداد 2.00% رسوم االشتراك

- رسوم األداء 1.75% رسوم اإلدارة

0.20% رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

مفتوح النوع :

15-6-2014 تاريخ التأسيس :

بيت التمويل السعودي الكويتي مدير الصندوق :

تنمية رأس المال نوع األصول :

مؤشر ستاندرد اند بورز لالصدارات االولية المؤشر االسترشادى :

أسهم التصنيف :

لاير عملة الصندوق :

10 سعر التأسيس  :

سعر الوحدة            6.1792 #### (32.20)% تغير السعر منذ بداية العام ### صافي قيمة األصول 103,646,189.00          

بيت التمويل السعودي الكويتي

تقرير أرقام – سبتمبر 2016 صندوق بيتك لالصدارات االولية

استراتيجية االستثمار

يقوم الصندوق باالستثمار بشكل رئيسي في اإلصدارات األولية وأسهم 

حقوق األولوية للشركات السعودية المساهمة، كما يمكن للصندوق شراء 

أسهم الشركات المدرجة حديثا في سوق األسهم السعودية خالل أول خمس 

سنوات من إدراجها

هدف الصندوق

يهدف الصندوق الى تنمية رأس المال على المدى البعيد من خالل المشاركة 

في االصدارات االولية واالستثمار في اسهم الشركات المدرجه حديثا خالل 

اول خمس سنوات واستثمار السيولة النقدية المتوفرة في الصندوق في 

ادوات اسواق النقد وصناديق اسواق النقد

ية عائد تراكمي نسبته -32.2% حتى  حقق صندوق بيتك لالصدارات االول

حالي 2016. ثالث من العام ال نهاية الربع ال

ية بإستثمار أصوله في اإلصدارات  يقوم صندوق بيتك لالصدارات االول

وية للشركات السعودية المساهمة  ؛ محققا  ية وأسهم حقوق األول األول

متوسط عائد في نهاية سبتمبر 2016 بنسبة -%0.48

أما عن مستوى المخاطر نالحظ ان االنحراف المعياري للصندوق انخفض 

الى 0.58% مقارنة بـ 0.73% في نهاية سبتمبر 2015م. مما يدل على 

انخفاض معدل المخاطر لالستثمار بالصندوق

 التحليل األحصائى
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النسبة القطاع

63.00% اسهم

37.00% نقدا

نسبة األستثمار الشركة

20.00% MEAHCO

20.00% AlTayyar Travel Group

20.00% Dallah Health

MEAHCO AlTayyar Travel

Group

Dallah Health

                   

63.00%

37.00%

                         

          

توزيع االصول توزيع االصول

تفاصيل اكبر استثمارات تفاصيل اكبر استثمارات

 أداء الصندوق عائد الصندوق

عائد الصندوق

-10.90% شهر

-24.55% 3 شهور

-19.73% 6 شهور

-38.63% 1 سنة

-32.20% تغير السعر منذ بداية العام

-38.21% تغير السعر منذ التأسيس

IM 3M 6M 1Y YTD YSI

             -10.90 -24.55 -19.73 -38.63 -32.20 -38.21

-50.00%

-40.00%

-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%
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 تذبذب السعر منذ بداية العام

 األداء

 األصول والخصوم

 يونيو 2016 ديسمبر 2015

207,565,861 162,634,073 إجمالي األصول

1,299,713 1,336,898 إجمالي المطلوبات

206,266,148 161,297,175 صافى االصول

(23,447,017) (23,220,137) صافى الدخل

بلغت عوائد الصندوق -32.2% في 30-09-2016 مقارنة بعائد قدره 3.57% في 30-09-2015 حيث يمثل هذا  انخفاض في 

اداء نهاية سبتمبر 2016 قدره %35.77

درجة المخاطر في الصندوق عالية
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بيت التمويل السعودي الكويتيمدير الصندوق :تقرير أرقام – سبتمبر 2016

شركة أرقام

قسم صناديق االستثمار

صندوق بيتك لالصدارات االولية


