
 5102 فبراير 1           بخيت لإلصدارات األوليةأصول و صندوق 

 

 5102"               فبراير  82العدد رقم "  الشــهـري   ريرـقــتال

 أداء الصندوق

 

 أداء المؤشر االسترشادي( –القيمة المضافة % )أداء الصندوق 

                                        

 السمات الرئيسية للصندوق

في أسهم اإلصدارات األولية للشركات السعودية  رنامج استثماري متوسط األجل ومفتوح النهاية يستثمربخيت لإلصدارات األولية هو بأصول و صندوق 
بما ال يزيد  المساهمة، ويمكن للصندوق االستثمار في أسهم هذه الشركات خالل السنوات الثالث األولى من إدراجها، كما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر

 أسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة.  % من أصول الصندوق في 52عن 

 ي سعر الوحدة الحال
(5102/02/28) 

 ر.س. )عشرة آالف ريال سعودي( 10,000 : الحد األدنى لالشتراك ر.س.  2.52: 

 صافي قيمة أصول الصندوق
 
 مليون ر.س.  496.75  :
 

 (ر.س. )عشرة آالف ريال سعودي 10,000 : الحد األدنى للسحب واإلضافة

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

 النشاط
اإلصدارات  –صناديق األسهم، السعودية : 

 األولية
 : ال يوجد أعلى رسوم للسحب

 % 2: رسوم اإلدارة يومي:  فترة التقييم

 رسوم أخرى 2008 مارس 16: بدء الصندوقتاريخ 
ترداد مبكر سنويًا ورسوم اس % 0.50 رسوم حفظ بنسبة : 

 %1بنسبة 

 األولية تأصول و بخيت ألسهم اإلصدارا مؤشر :  المؤشر االسترشادي ر.س. )ريال سعودي واحد( 1.00:  اإلصدارسعر 

 والمؤشر االسترشادي  الصناديق المنافسةب أداء الصندوق مقارنًة 

 الصندوق
 تاريخ آخر تقييم

 ي/ش/س
 منذ بداية

 الشهر 
نواتس 3 سنتان سنة واحدة سنوات 2   

منذ إنشاء 
 الصندوق

 %152.3 %259.6 %163.8 %122.0 %41.4 %2.1 26/02/2015 صندوق أصول و بخيت لإلصدارات األولية

 26/02/2015 1.2% 21.2% 80.8% 118.9% 193.4% - 

 22/02/2015 2.3% 21.9% 76.0% 146.7% 271.3% - 

 25/02/2015 1.2% 33.1% 92.6% 104.8% - - 

 26/02/2015 1.7% - - - - - 

 24/02/2015 6.9% - - - - - 

 25/02/2015 2.2% - - - - - 

 28/02/2015 -0.6% - - - - - 

 26/02/2015 5.2% - - - - - 

  26/02/2015 -1.1% - - - - - 

 26/02/2015 0.6% 
100.0% 
100.0% 

- - - - - 

 
 %152.3 %241.5 %133.6 %92.8 %29.4 %2.0 - متوسط أداء صناديق االصدارات األولية

 %51.4 %166.8 %105.2 %89.3 %28.4 %2.6 26/02/2015 مؤشر أصول و بخيت ألسهم اإلصدارات األولية*

 .بخيت االستثمارية شركة أصول و تداول ومصدر اإلحصائيات: *يتم حسابه بواسطة ستاندرد أند بورز داو جونز،  
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 5102 فبراير 2           بخيت لإلصدارات األوليةأصول و صندوق 

 

 

 5102 ير فبرا "              25العدد رقم "  الشــهـري   ريرـقــتال

 اإلصدارات األولية بطريقة بناء سجل األوامر والتي تم إدراجها منذ بداية الشهر

 القطاع الشركة 
 تاريخ اإلدراج 

 ي/ش/س

 حجم الطرح
 مليون ر.س.

 

أعلى سعر إغالق  المخصص للصناديق
 خالل الشهر 

 ر.س.

االرتفاع / االنخفاض عن 
 سعر االكتتاب

 مليون ر.س. )%(  

- - - - - - - - 

  

 التحليل الشهري

 

نقطقققرمميم سققق معقققالقموساقققرمؤشقطا قققا مؤ   ا قققا ميردققق مو  ا  قققرمممممم313932.%م رققق مودققق ب ممم09.4أغلقققلمؤشر اقققممؤشسقققالمشلدقققبنمؤشدقققسبفبرمير ابقققرماققق ممدرمؤبقققمم لققق مؤ   قققا م م ققق   ممممممم

%م لققق مؤش قققبؤشام9مؤوقققامياشردقققررمشلقطا قققا مؤش قققامممممم13933%م م.1.91 سققق مؤ   سقققاميردقققررممم جقققالم لققق م ؤعققق امعقققطموقققام طقققا مؤشطا قققرم ؤشرمؤدقققلمؤشع وسقققرم مم طقققا مؤش طقققببممؤشسققققا  ممممممممممم

 %م ل مؤش بؤشا29.2%م م3941ا   مؤنع اضا ميمدق معاطم طا مؤال صاال م  قرسرمؤشرسلبوا م م طا مؤالعررقمؤنع اضا ميردررم

م

 ماقققمعرمجرقققطم رقققممشل طقققببمم اكرقققرمؤالعققق رمؤهع قققممؤ   ا قققام ققق  ماققق ممدرمؤبقققمميردقققررم ا نامؤوققام لققق مودققق ب مأفؤلمؤشققققمعا يمدقققق م صققق  معقققطموقققامعققق راماقققمعرميقققم  مشل ققق وسامؤش سقققم

اقققمعرمؤشساشرسقققرمشل ققق وسامؤش سقققا نام ماقققمعرمؤشققققمنمؤه عقققكمشلاقققاي  مؤشر عصصقققرمؤالع قققممؤنع اضقققا مدقققامؤشدقققبنمممممممممم %م لققق مؤش قققبؤشاميمدقققام قققسامعقققا مؤفؤلمعققق رامممم34903%م م049.3

 %م ل مؤش بؤشا2.9349%م م02934 س م مؤجساميردررمم

م

م%م19.09%م ل مؤش بؤشاميميسررامعالقممامعرمؤال صاال مؤنع اضا ميردررمم14933%م م912. مياشردررمش ع رمؤشقسافبريممدق معاطممعطموامعايكم ؤشمؤجحامؤ   ا ا ميردررم

 

م344%ميمأوقققامدقققامؤالعقققبؤنمؤالومباسقققرمدقققق مؤ   قققلمو اقققممؤ مؤنققق ميقققاممممم39.5مأوقققام لققق مؤشصقققسس مؤشسقققاشرامدقققق مؤ   قققلمو اقققمموب جقققا معققق انلامش عققق رمؤشساشرسقققرمدقققاماققق ممدرمؤبقققمميردقققررممممممم

%يم29.2ؤ   ا قققا ميققق ممم04 معقققا م34يمفؤعققق م144أوقققامياشردقققررمش عقققبؤنمؤه   يسقققرمدقققق معقققاطمدب دقققاممممممم م .%م لققق مؤش قققبؤشام39.0%م م.390 و اقققممف مجقققبنامؤشصقققرا اميردقققررمممم

 . %م ل مؤش بؤشام   مؤشق م0930%م م9.1.

م

ف ال مم2930.%مشسدققق قمم رققق معقققسممم.3392%م ؤ   قققلميموسقققطميمنققققميققق ممم3900%معرقققامعقققالقمؤش فقققرمؤنع اضقققا م ققق   ممم.390ؤشدقققللمدقققق معقققاطمؤشققق   مؤنع اضقققا مم ققق   مممممأوقققامدقققامأعقققبؤنم

مشلرموسطمدامن ابرم ساو  مؤشق م9

 

%مورقققق مؤءنقققققالأيمدسرققققامأن قققق مؤشر اققققممم13293   ققققلميردققققررم%م قققق  ماقققق ممدرمؤبققققمم ؤ2914 قققق ؤم  قققق مؤ   ققققلمعققققسمم  قققق  مالققققر  نموأالققققب م ميعسقققققمش القققق ؤ ؤ مؤال شسققققروميردققققررممم

م%مور مؤءنقالمأ31909%م مؤ   ا ميردررم.29ؤالع مااف مومو اممأالب م ميعسقمهع رمؤءال ؤ ؤ مؤه شسرمومأفؤلم  ؤمؤشق مميا   ا مندر هم

 

  م

 على الشركات المملوكةأ 

 ؤشرركمؤه لامؤش اا  

 وارب رمؤشطسا مشلد م

 سبفبرمشل ربباؤشعطبطمؤشد

 امعرمفشهمشلع وا مؤشصحسرمؤشقايفر

 ؤشقمعرمؤشدسبفبرمشل دببل

 

   

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

األسهم أو األدوات االستثمارية المرتبطة بها كصناديق األسهم االستثمارية تنطوي وال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري. ويجب االنتباه دائمًا بأن االستثمار في 
شار استثماري مؤهل قبل االستثمار في مثل على 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  شركة أصول و تثمارية. كذلك يجب االنتباه أن األداء السابق ألي ورقة مالية أو للمؤشر االسترشادي ال يشكل مؤشرًا لألداء المستقبلي وال تضمنهذه األدوات االس
بخيت االستثمارية يرجى التكرم بزيارة الموقع  أصول و المتعلقة بصناديق ومنتجاتاألداء سيتكرر أو سيكون مماثاًل في المستقبل. للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على كافة التفاصيل 
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