
  

  

تعليق ارقام     

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة األداء السنوي

12.49% #N/A 10.84% -1.54% العائد

14.15% 10.96% 13.94% 13.48%
االنحراف 

المعياري

0.11% 0.11% 0.10% -0.01% متوسط العائد

منذ التأسيس 5 سنة 3 سنة 1 سنة العائد التراكمي

42.34% #N/A 36.16% -1.54% نهاية ديسمبر 2017

الحد األدنى لالسترداد 2,000.00        الحد األدنى لالشتراك 2,000.00      

- رسوم االسترداد 3.00% رسوم االشتراك

- رسوم األداء 1.75% رسوم اإلدارة

0.25% رسوم الحفظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

مفتوح النوع :

12-10-2014 تاريخ التأسيس :

شركة بيت المال الخليجي مدير الصندوق :

تنمية رأس المال نوع األصول :

مؤشر بي ام كي وستاندرد أند بورز لإلصدارات األولية المؤشر االسترشادى :

أسهم التصنيف :

لاير عملة الصندوق :

10 سعر التأسيس  :

غير متوافق التصنيف الفرعي :

المملكة العربية السعودية التركيز الجغرافي :

عالية مستوي المخاطر :

سعر الوحدة          14.2336 #### (1.54)% تغير السعر منذ بداية العام ### صافي قيمة األصول 812,676.75                 

شركة بيت المال الخليجي

تقرير أرقام  السنوي – ديسمبر 2017 صندوق بي ام كي لإلصدارات األولية

استراتيجية االستثمار

يعتمد الصندوق علي سياسة االستثمار في مجموعة مختلفة من القطاعات 

في سوق األسهم السعودية دون التركيز علي قطاع أو صناعة معينة بحيث 

ال تتجاوز نسبة االستثمار في مصدر واحد ما نسبته 10% من صافي 

قيمة أصول الصندوق. 

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلي تحقيق نمو في رأس المال من خالل االستثمار بشكل 
أساسي في اإلصدارات األولية وأسهم الشركات المدرجة حديثاً

ية عائد تراكمي نسبته -%1.54  حقق صندوق بي ام كي لإلصدارات األول

حتي نهاية العام 2017

يقوم صندوق بي ام كي لإلصدارات األولية بإستثمار أصوله في 

مجموعة مختلفة من القطاعات في سوق األسهم السعودية دون 

التركيز علي قطاع أو صناعة معينة؛ محققا متوسط عائد في نهاية 

العام 2017 قدره -%0.01

أما عن مستوى المخاطر نالحظ ان االنحراف المعياري للصندوق انخفض 

الى 13.48% مقارنة بـ 14.06% في نهاية العام 2016 مما يدل على 

انخفاض معدل المخاطر لالستثمار بالصندوق

 التحليل األحصائى
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 األصول والخصوم تذبذب السعر منذ بداية العام

 أداء الصندوق عائد الصندوق

عائد الصندوق

5.63% شهر

3.39% 3 شهور

1.94% 6 شهور

-1.54% 1 سنة

-1.54% تغير السعر منذ بداية العام

42.34% تغير السعر منذ التأسيس

 ديسمبر 2016 يونيو 2017

1,947,485 2,473,222 إجمالي األصول

54,624 172,654 إجمالي المطلوبات

1,892,861 2,300,568 صافى االصول

(69,156) 2,733,452 صافى الدخل
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IM 3M 6M 1Y YTD SI

             5.63% 3.39% 1.94% -1.54% -1.54% 42.34%
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 األداء

بلغت عوائد الصندوق -1.54% في 31-12-2017 مقارنة بعائد قدره 2.83% في 31-12-2016 حيث يمثل هذا  انخفاض في 

اداء العام 2017 قدره %4.37
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شركة بيت المال الخليجيمدير الصندوق :تقرير أرقام  السنوي – ديسمبر 2017

شركة أرقام

قسم صناديق االستثمار

صندوق بي ام كي لإلصدارات األولية


