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التقرير الربعي للربع المنتهي 31 ديسمبر2017

ملخص أداء األسواقالنقاط الرئيسية

تعليق مدير الصندوق: 
اإلصالحات و انتظار اإلنضمام لمؤشر فوتسي 

• بدأ الصندوق عملياته في آخر شهر مايو 2016.

• انخفض أداء الصندوق في الربع الرابع لسنة 2017 بنسبة %6.04-  بنسبة 

تعرض  لألسهم السعودية بلغت 90%.

انخفض الصندوق بـ %6.04 خالل الربع الرابع لهذا العام في مقابل انخفاض 

محيطه االستثماري بـ %0.49 خالل ذات الفترة. أتى معظم الناتج اإليجابي 

للصندوق من األسهم التالية: ينساب والسعودي األلماني والكيميائية حيث 

ساهمت في أداء الصندوق ب59 و35 و 32  نقطة أساس على التوالي. وفي 

المقابل فإن أسهم شركات الطيار وفواز الحكير و زين كانت أكبر المساهمين 

في األداء السلبي للصندوق حيث تسببت بانخفاض األداء بـ 175 و133 و36  

نقطة أساس على التوالي.

أعلنت الحكومة السعودية ميزانية العام 2018 مع أرقام إنفاق قياسية 

تبلغ 978 مليار ريال مما يمثل زيادة قدرها %5.6 على اإلنفاق في عام 

2017 والذي بلغ 926 مليار ريال. وفد توجهت معظم الزيادة لقطاع الموارد 

االقتصادية وقطاع البنية التحتية والنقل )شهد القطاعان ارتفاعا في اإلنفاق 

بنحو %170 و %88 على التوالي(. كما مثلت الزيادة في اإلنفاق الرأسمالي 

والمقدرة بنحو %13.6 من الميزانية أو 205 مليار ريال أهم البنود في 

الميزانية والتي يتوقع أن تنشط االقتصاد من خالل المشاريع الجديدة. إن 

تحفيز االقتصاد اآلن يمثل أهمية كبيرة خصوصا مع التوقعات بأن الناتج 

المحلي اإلجمالي انكمش بنحو %0.5 خالل العام المنصرم تبعا النخفاض 

الناتج المحلي النفطي بـ %4.3 رغم ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي بنحو 

%1.5. أما بخصوص العام القادم فكما تشير التوقعات سينمو الناتج المحلي 

اإلجمالي بـ %2.7 مدعوما بنمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنحو 

.3.7%

في عام 2018 يتوقع أن تبلغ عوائد الميزانية 783 مليار ريال مرتفعة بنحو 

%12.6 على أساس سنوي حيث سيساهم النفط بـ 492 مليار ريال بينما 

ستبلغ العوائد غير النفطية 291 مليار ريال مرتفعة بنحو %14. هذا ويعود 

السبب الرئيسي في ارتفاع العوائد غير النفطية للزيادة في الدخل من الضرائب 

والمقدرة بـ 45 مليار ريال بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها من 

اإلصالحات. أما بالنسبة لعام 2017 فقد بلغ عجز الميزانية 230 مليار 

دوالر أعلى بنحو %16 من العجز المقدر البالغ 198 مليار ريال بسبب زيادة 

للسنة)%( األداء 
الربعي)%(

رمز بلومبيرج السوق

0.22 -0.78 SASEIDX  Index السعودية )مؤشر 
تداول(

-1.86 -0.49 SPSHDSAD 
Index  السعودية

 المؤشر(
(الشرعي 0.05 SPSHPAT

Index
 مؤشر األسواق

العربية

3.74 0.24 SPSHPAT Index  مؤشر األسواق
العربية

-2.83 -6.04 ELFLSEF AB 
Equity

 صندوق النخبه
 المرن لألسهم

السعوديه

12.49 1.20 XAU curncy الذهب

19.11 16.48 CO1 Comdty خام برنت

0.20% نسبة االتعاب االجمالية للربع الى متوسط صافي 
قيمة اصول الصندوق

- األرباح الموزعة في الربع

-   استثمارات مدير الصندوق

ريال   23,403.49
سعودي

مصاريف التعامل للربع

-  نسبة االقتراض من قيمة صافي اصول الصندوق
في نهاية الربع

SAR 818.79 مبلغ التطهير الشرعي
من مايو 25 الى ديسمبر 31 2016
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المدفوعات المتأخرة  للقطاع الخاص وبرغم زيادة العجز  في عام 2017 إال 

أنه يمثل %8.9 من الناتج المحلي اإلجمالي أي أقل من نسبة العجز للناتج 

المحلي اإلجمالي في عام 2016 والتي بلغت %12.8. كما يتوقع أن ينخفض 

العجز إلى %7.3 من الناتج المحلي اإلجمالي في 2018 ليبلغ 195 مليار ريال. 

وعلى صعيد التطورات المختلفة فقد تم ارسال طلبات معلومات للجهات 

المختصة ببناء المفاعالت النووية إلنتاج الطاقة كما انتقلت مسؤولية مشروع 

مركز الملك عبدالله المالي والذي كلف ما يقارب 10 مليار دوالر ولم يتم 

االنتهاء منه بعد إلى صندوق االستثمارات العامة كما أيد صندوق النقد 

الدولي مشروع مدينة نيوم واصفا إياه بانه خطوة في الطريق الصحيح ليس 

فقط للسعودية وإنما للمنطقة ككل.

باإلضافة إلى ذلك فقد ركز صندوق االستثمارات العامة على السياحة الدينية 

والوحدات السكنية في بداية الربع حيث تم إطالق عدة مشاريع في مكة 

والمدينة كما تم إنشاء شركة إعادة تمويل للرهون العقارية. وفي سياق آخر 

نفت أرامكو أنباء عن تأخير طرحها األولي كما عرضت الصين شراء حصة تقدر بـ 

%5 من أرامكو إما عن طريق طرح خاص أو عن طريق إنشاء سجل أوامر عام.

وبرغم ارتفاع برميل خام برنت بنحو %19.1 بنهاية العام باإلضافة إلى الميزانية 

التوسعية لعام 2018 إال أن السوق أغلق منخفضا تبعا لحالة عدم اليقين 

بخصوص اإلصالحات االقتصادية وبالمضي قدما فإن آثار خطة التحول 

الوطني على الشركات باإلضافة إلى أي إعالنات قادمة من الحكومة السعودية 

بخصوص الخطة أو تعديالت عليها ستحدد اتجاه السوق في المستقبل.

توزيع أصول الصندوقالتحليل االحصائي
تحليل السيوله )عدد األيام الالزمه لتسييل االستثمارات(

100 95 90 75 50 نسبة االستثمار
%

3.42 1.69 1.26 0.41 0.02 5

1.71 0.85 0.63 0.21 0.01 10

1.14 0.56 0.42 0.14 0.01 15

0.86 0.42 0.31 0.10 0.00 20

0.68 0.34 0.25 0.08 0.00 25

0.57 0.28 0.21 0.07 0.00 30
صناديق المرابحهاألسهمالنقد

النقد
٪٥٠

٪٣

األسهم
٪٤٧

سدكو كابيتال مدير الصندوق

25 مايو 2016م تاريخ البدء

ريال سعودي  عملة الصندوق

حجم الصندوق 14.96مليون ريال سعودي

 مؤشر أس أند بي لألسهم السعودية
 المتوافقة مع ضوابط الشريعة

االسالمية
المؤشر االرشادي

10,000 ريال سعودي الحد األدنى لالشتراك

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

التالي

أيام التقوم / أيام التعامل

 الساعه الرابعه مساء بتوقيت المملكه
  العربيه السعوديه في يوم التعامل

 آخر موعد الستالم طلبات ااالشتراك
وااالسترداد

 بحد أقصى %1 من إجمالي مبلغ
 االشتراك وهذه الرسوم لن تحسب من

ضمن مبلغ االشتراك
رسوم االشتراك

%0.10 من صافي قيمة الوحدات 
المستردة خالل 30 يوم عمل من 

االشتراك
 رسوم االسترداد المبكر

%1.25 سنويا من صافي قيمة أصول 
الصندوق 

أتعاب إدارية

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

أتعاب األداء

%0.10 سنويا من صافي قيمة أصول 
الصندوق

 أتعاب االداري وأمين الحفظ

مراجع الحسابات كي بي ام جي

االداري وأمين الحفظ السعودي الفرنسي كابيتال
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التوزيع القطاعي ألسهم الصندوقأكبر 5 شركات

أداء الصندوق

مخاطر التمويل

الوزن فى 
المحفظة القطاع الشركة

10.65 إدارة وتطوير 
العقارات جبل عمر

9.93 البنوك   الراجحي

5.55 الخدمات 
اإلستهالكية الطيار

5.39 النقل الخدمات األرضية

3.67 المستشفى السعودي  الرعاية الصحية
األلماني

النقل
٪١١

اإلتصاالت
٪٦

البنوك
٪٢٠

الخدمات 
اإلستهالكية

٪١١

الرعاية الصحية
٪٧

المواد األساسية
٪١٨

تجزئة السلع 
الكمالية

٪٣

إدارة وتطوير
العقارات

٪٢٤

منذ التأسيس* منذ بداية العام الربع الرابع تحليل إحصائي

7.48 7.34 8.34 نسبة التذبذب

5.92 3.74 3.14 معدل اإلنحراف

0.58 0.74 0.90 معامل بيتا

مصدر أرقام األداء: ادارة عمليات الصندوق

منذ التأسيس* منذ بداية العام الربع الرابع األداء

5.99 -2.83 -6.04 صندوق النخبة المرن لألسهم السعودية 

8.40 -1.86 -0.49 المؤشر االسترشادي
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قائمة االسماء ونسب المصدرين الذين تشكل اسهمهم اكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في اول يوم من الربع

% المصدر

13.81% الشركة السعودية للصناعات األساسية

12.08% مصرف الراجحي

9.87% صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي

6.73% شركة جبل عمر للتطوير

5.93% الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

5.53% مجموعة الطيار للسفر

4.83% شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات

4.30% شركة المراعي

4.22% شركة اإلتصاالت السعودية

3.90% شركة التعدين العربية السعودية

2.28% نسبة االتعاب االجمالية للربع الى متوسط صافي قيمة اصول الصندوق

- االرباح الموزعة في الربع

- استثمار مدير الصندوق

SAR 23,403.49/- مصاريف التعامل للربع

- نسبة االقتراض من قيمة صافي اصول الصندوق في نهاية الربع

5.99% العائد منذ اإلنشاء

NA العائد منذ 3 سنوات

NA العائد منذ 5 سنوات

NA العائد منذ 10 سنوات

معايير ومؤشــــرات اداء الصـــندوق 
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سيدكو كابيتال، اإلدارة العامة، جدة

هاتف: ٦555 ٦90 12 009٦
فاكس: ٦599 ٦90 12 009٦٦
ص. ب. 1339٦ جدة 21493
المملكة العربية السعودية

رقم رخصة هيئة سوق المال: 37 - 11157
www.sedcocapital.com | info@sedcocapital.com

لمزيد من المعلومات:

مالحظة هامة:
هذا الوثيقة تم اعدادها من قبل سدكو كابيتال، االسم التجاري للشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق المالية )تعرف فيما بعد “سدكو كابيتال”( بأعلى درجات االهتمام وبأقصى درجات المعرفة ولكن 

على الرغم من ذلك فإن سدكو كابيتال ال تقدم أي ضمانات بخصوص المحتوى واكتماله كما أنها ال تقبل بتحمل المسؤولية عن أي خسارة قد تكون نجمت من استخدام المعلومات الواردة فيه. اآلراء المعبر 
عنها في هذه الوثيقة هي لسدكو كابيتال في وقت كتابتها وهي قابلة للتغيير في أي وقت دون سابق انذار. وما لم يذكر خالف ذلك فإن كل األرقام في هذه الوثيقة هي غير مدققة. تم تقديم هذه الوثيقة 

بغرض إتاحة المعلومات فقط ولالستخدام الخاص للمتلقي. كما أنها ال تمثل عرضا أو توصية بشراء أو بيع األوراق المالية أو القيام بعمليات مصرفية كما أنها ال تغني عن استخدام المتلقي لحكمه الخاص. 
ينصح المتلقي بشكل خاص بأن يقوم بمراجعة ما اذا كانت المعلومات الواردة تتوافق مع ظروفه الخاصة فيما يخص اي جانب قانوني أو تنظيمي أو ضريبي أو أي عواقب أخرى مع استشارة خبير )عند الحاجة(. 
ال يسمح بإعادة انتاج هذه الوثيقة جزئيا أو كليا بغير موافقة خطية من سدكو كابيتال. كما أن هذه الوثيقة وبشكل صريح غير موجهة ألي شخص – بموجب جنسيته أو مكان اقامته- غير مسموح له بالوصول 

إلى هذه المعلومات بمجوب القانون المحلي. وهذه الوثيقة أو أي نسخة منها سيتم ارسالها بعد ذلك غير مسموح بأخذها أو توزيعها داخل الواليات المتحدة األمريكية أو أي شخص أمريكي )حسب معنى 
قانون US Securities Act 1933 في سياقه(. كل االستثمارات تشمل مخاطر خصوصا تلك المتعلقة بتذبذب القيمة والعوائد. االستثمارات بالعمالت األجنبية تشمل مخاطر اضافية متعلقة بخسارة العمالت 

األجنبية لقيمتها مقارنة بالعملة المرجعية للمستثمر. األداء التاريخي وسيناريوهات األسواق المالية هي مجرد إشارة عن اآلداء وليست بضمانة ألي أداء حالي أو مستقبلي. مؤشرات األداء ال تشمل رسوم 
االشتراك أو سحب النقود من االستثمار كما أنه ليس هنالك أي ضمان بأن األداء سيصل إلى أداء المؤشر أو يتجاوزه. وفيما يخص هذا المنتج االستثماري فإن سدكو كابيتال من الممكن أن تدفع ألطراف 
أخرى أو تستلم مبالغ من أطراف أخرى كجزء من تعويضاتهم أو خالف ذلك؛ كتعويضات المرة الواحدة أو المتكرره )على سبيل المثال: رسوم الطرح أو رسوم االحتفاظ(. من الممكن الحصول عن معلومات 

اضافية من المصرف/أو مدير عالقتك المصرفي. امكانية تضارب المصالح ال يمكن استثناءه. هذه الوثيقة في مجملها عبارة عن مادة تسويقية وتم نشرها ألغراض اعالنية. ال يجب أن تقرأ هذه الوثيقه بشكل 
مستقل. الصندوق هو جزء من الصناديق التابعه لشركة سدكو كابيتال للصناديق العالميه وهي شركه تم تأسيسها في لوكسمبورغ وتخضع لقوانين صناديق االستثمار المتخصصه الصادره بتاريخ 13 فبراير 

2007 وتعديالته الالحقه.


