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  أداء الصندوق

 

 أداء المؤشر االسترشادي) –القيمة المضافة % (أداء الصندوق 

                                     

  السمات الرئيسية للصندوق

في أسهم اإلصدارات األولية للشرآات  برنامج استثماري متوسط األجل ومفتوح النهاية يستثمربخيت لإلصدارات األولية هو أصول و صندوق 
السعودية المساهمة، ويمكن للصندوق االستثمار في أسهم هذه الشرآات خالل السنوات الثالث األولى من إدراجها، آما يجوز لمدير 

 أسهم الشرآات السعودية الصغيرة والمتوسطة.   % من أصول الصندوق في٢٥الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد عن 

 ي سعر الوحدة الحال
)٢٠١٤/٠٩/٣٠( 

  ر.س. (عشرة آالف ريال سعودي) 10,000 :  الحد األدنى لالشتراك  ر.س.٢٫٨ :

  ر.س. (عشرة آالف ريال سعودي) 10,000 :  الحد األدنى للسحب واإلضافة  ر.سليون م٤٧٨٫٣٠ :  صافي قيمة أصول الصندوق

  : ال يوجد  رسوم االشتراك  ريال سعودي (ر.س.):   ةالعمل

اإلصدارات  –صناديق األسهم، السعودية :   النشاط
  : ال يوجد  أعلى رسوم للسحب  األولية

  % 2:  رسوم اإلدارة  يومي:   فترة التقييم

  رسوم أخرى  2008 مارس 16:  بدء الصندوقتاريخ 
كر سنويًا ورسوم استرداد مب % 0.50 رسوم حفظ بنسبة : 

  %1بنسبة 

  األولية تبخيت ألسهم اإلصداراأصول و  مؤشر :   المؤشر االسترشادي  ر.س. (ريال سعودي واحد) 1.00:   اإلصدارسعر 

  

  المؤشر االسترشاديو  الصناديق المنافسةب  الصندوق مقارنًةأداء 

 تاريخ آخر تقييم  الصندوق
 ي/ش/س

 منذ بداية
منذ إنشاء   نواتس 5  سنوات ٣ سنتان  سنة واحدة الشهر 

 صندوقال

 %179.0 %276.6%250.9 %186.0 %80.4 %30/09/20140.1 صندوق أصول و بخيت لإلصدارات األولية

 - %231.1%152.6 %117.9 %60.8 %30/09/20141.0صندوق كسب لالصدارات األولية

 - %296.2%244.5 %111.6 %48.1 %0.9-28/09/2014صندوق فالكم لالصدارات األولية

 - -%166.9 %105.4 %54.0 %1.1-29/09/2014صندوق ارباح للطروحات األولية

 - - - - - %0.8-29/09/2014صندوق ميفك للطروحات االولية

 - - - - - %30/09/20142.3صندوق بيتك لالصدارات االولية

 - - - - - %0.1-29/09/2014صندوق ُملكّية للطروحات األولية

 %179.0 %268.0%203.7 %130.2 %60.8 %0.1 ‐  متوسط أداء صناديق االصدارات األولية
 %67.4 %173.7%166.3 %119.6%62.9%30/09/20142.7 بخيت ألسهم اإلصدارات األولية*أصول و  مؤشر 

  .بخيت االستثمارية شرآة أصول و تداول و مصدر اإلحصائيات:  داو جونز، *يتم حسابه بواسطة ستاندرد أند بورز
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  الشهر اإلصدارات األولية بطريقة بناء سجل األوامر والتي تم إدراجها منذ بداية

    
          

            

  التحليل الشهري

 

مقارنة بالشهر السابق  ارتفاعًااالآثر   القطاعات  وتصدر قائمة ،نقطة   ١٠٨٥٤٫٧٩% عند مستوى ٢٫٣٢قدره و  نخفاض اعلى  سبتمبرشهر  هايةبن أغلق المؤشر العام للسوق السعودية

اما عن القطاعات المنخفضة ، فقد  .لتوالي % على ا٠٫٥٤و  %9.37بـ   ليسجال ارتفاعًا التأمين و قطاع التجزئهقطاع  آل من وتاله ، %١٠٫٥٨ رتفع بنسبةقطاع الفنادق والسياحة  الذي ا

  % على التوالي خالل هذا الشهر.٥٫٥٠%و ٣٫٤٣ البنوك بـقطاع انخفض آل من القطاع العقاري و 

توى  ى مس ا عل رآاتأام د   داء الش در، فق همي  تص ن س ل م اوني آ أمين التع ا للت رآة اآس ادن و  ش بك المع نيع وس ة لتص رآة الوطني هر  الش الل ش ا خ ر ارتفاع هم األآث ة االس قائم

بة  بتمبر بنس هم   ٣٠٫٤٩% و ٣١٫٨٣س ان س ين آ ي ح والي ، ف ى الت اوني % عل أمين التع ة للت رآة العالمي بة     ش ع بنس ث تراج وق حي ي الس ًا ف ر انخفاض بة % .و ١٢٫٢١االآث بالنس

   على التوالي   %١٫٥٤% و ٨٫١٨% و ١٫٣٩نسبة ب نخفاضًااالتصاالت السعودية ا ومن سابك والراجحي  لفقد سجل  آ ، سهم القياديةلال

  ومن الجدير بالذآر ان السوق السعودي ينتظر خالل الشهر القادم اعالنات نتائج الشرآات السعودية ألرباح الربع الثالث من السنه .

  
ومؤشر دو جونز    ٥٠٠مؤشر اس اند بي  انخفضأما في االسواق االمريكية فقد   .%87٢. نسبةب سبتمبر مؤشر مورجان ستانلي لألسهم العالمية في شهر نخفضأما على الصعيد العالمي فقد ا

  % على التوالي.٠٫٣٢% و١٫٥٥الصناعي بنسبة 

  ي خالل الشهر .على التوال %٠٫٨٠% و ٠٫٠٤ارتفاعًا بـ  ٤٠آاك ٣٠داآس في حين سجل آل من %، ٢٫٨٩ ـب نخفاضًاا ١٠٠أما بالنسبة لألسواق األوروبية فقد سجل فوتسي  

دوالر للبرميل في نهاية  ٩٤٫٤٢% ليستقر عند سعر ٦٫٥٣% وانخفض برميل برنت بـ ١٢٫٨٠% آما سجلت الفضة انخفاض قدره ٦٫٠٩قدره   انخفاضأما في أسواق السلع فقد سجل الذهب 
 .تعامالت الشهر

 
بة    ة" بنس بتمبر %  خالل شهر   ٠٫١٠ هذا وقد ارتفع سعر وحدة صندوق "أصول و  بخيت لالصدارات االولي بة     س ع بنس ذ اإلنشاء)،  ١٧٩٫٠١(ارتف ا أنهى المؤشر االسترشادي "       % من فيم

  %  منذ اإلنشاء).٦٧٫٣٨% ( ارتفاع بنسبة ٢٫٦٩مؤشر أصول و بخيت ألسهم اإلصدارات األولية " أداء هذا الشهر بارتفاع نسبته 

 اعلى الشرآات المملوآة

 مجموعة الطيار للسفر

 السعودية للتموين الخطوط

 شرآة اسمنت نجران

 شرآة دله للخدمات الصحية القابضة

 الشرآة الوطنية للرعاية الطبية

 

 

تثمارية ال بخيت االس شرآة أصول وبخيت االستثمارية أقصى جهد ممكن للتأآد من أن محتوى المعلومات المذآورة أعاله صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن  شرآة أصول وبذلت شرآة   :تنبيه
هذه المعلومات ليست مخصصة لألغراض الدعائية  تقدم أي ضمانات بشأن محتويات التقرير وال تتحمل مسؤولية وجود أي خطأ قد يرد في هذا التقرير بشكل غير مقصود. آما نلفت االنتباه بأن

ه دائمًا بأن االستثمار في األسهم أو األدوات االستثمارية المرتبطة بها آصناديق األسهم االستثمارية تنطوي وال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري. ويجب االنتبا
ار في مثل شار استثماري مؤهل قبل االستثمعلى تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد ال تكون مناسبة لكل مستثمر لالستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مست

بخيت االستثمارية بأن هذا  شرآة أصول و لي وال تضمنهذه األدوات االستثمارية. آذلك يجب االنتباه أن األداء السابق ألي ورقة مالية أو للمؤشر االسترشادي ال يشكل مؤشرًا لألداء المستقب
بخيت االستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع  أصول و لإلطالع على آافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجاتاألداء سيتكرر أو سيكون مماثًال في المستقبل. للحصول على الشروط واألحكام و
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