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 أداء الصندوق

 

 أداء المؤشر االسترشادي( –القيمة المضافة % )أداء الصندوق 

                                        

 السمات الرئيسية للصندوق

في أسهم اإلصدارات األولية للشركات السعودية  امج استثماري متوسط األجل ومفتوح النهاية يستثمربخيت لإلصدارات األولية هو برنأصول 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

 هم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة.  % من أصول الصندوق في أس52عن 

 ي سعر الوحدة الحال
(5102/03/31) 

 ر.س. )عشرة آالف ريال سعودي( 10,000 : الحد األدنى لالشتراك ر.س.  2.39: 

 صافي قيمة أصول الصندوق

 

 مليون ر.س.  471.85  :
 

 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 
داد مبكر سنويًا ورسوم استر % 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 
اتسنو 3 سنتان سنة واحدة سنوات 2   

منذ إنشاء 
 الصندوق

 %139.3 %214.3 %138.6 %89.7 %25.3 %5.2- 31/03/2015 صندوق أصول و بخيت لإلصدارات األولية

 31/03/2015 -4.8% 10.7% 58.5% 84.5% 179.6% - 

 29/03/2015 -2.4% 15.3% 68.5% 103.5% 249.0% - 

 30/03/2015 -1.4% 26.1% 63.1% 100.3% - - 

 30/03/2015 -5.2% - - - - - 

 10/03/2015 -2.2% - - - - - 

 30/03/2015 -1.6% - - - - - 

 31/03/2015 -4.2% - - - - - 

 30/03/2015 -3.3% - - - - - 

  30/03/2015 2.4% - - - - - 

 31/03/2015 -3.2% - - - - - 

 
 %139.3 %214.3 %106.7 %70.0 %19.3 %3.1- - متوسط أداء صناديق االصدارات األولية

 %42.1 %129.9 %81.8 %67.2 %13.5 %6.1- 31/03/2015 ل و بخيت ألسهم اإلصدارات األولية*مؤشر أصو

 .بخيت االستثمارية شركة أصول و تداول ومصدر اإلحصائيات: *يتم حسابه بواسطة ستاندرد أند بورز داو جونز،  
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 إلصدارات األولية بطريقة بناء سجل األوامر والتي تم إدراجها منذ بداية الشهرا

 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

 

 قققققق اشر    سقققققق تشقديقققققق ش      ققققققوش قطققققققوششسشلتققققق شلقققققق ل ش ل قققققق شر قط شش7778..7%ش دقققققق ش يقققققق م شش47.5أغلقققققؤشر العققققققوشر لقققققق بش ليققققققماشر يققققققلمض وشقدر  ققققققوشعققققققروش ققققق   ش لقققققق شر   قققققق  ش ش قققققق   شششش

%ش لقققققق شر  ققققققمر سش7شر قققققق شق  ديققققققةوش لقط  قققققق اشششش77.8%ش ش.1070 جقققققق رش لقققققق ش رلققققققر شتققققققوش ققققققوش طقققققق اشر وققققققد   اشر ة و تتا   ققققققوش شش طقققققق اشر ط  ققققققوش ر اور ققققققؤشر    تققققققوشلتقققققق شر    قققققق شقديققققققةوشششششششششششش

ش%ش ل شر  مر سش077.7%ش ش.172وشر  سشعر اشر      تشسش ق شل وشتوش وش ط اشر دقوش ش ط اشر  طم وشر لق  يشر      تشقدية

ش

 شرألتثققققققوشر    سقققققق تش قققققق  شعققققققروششر قققققق ش لقققققق ش يقققققق م شأضررشر  ققققققوت اسش ققققققق ش وقققققق  شتققققققوش ققققققوشلققققققراسشر  ققققققوتوشر يققققققلمض وشر ا  قققققق  ش ل قققققق  توشر  لقققققق   سش شر  ققققققوتوشر  ققققققو توش ل داتققققققوش   اققققققوشر لققققققرششششششش

طدتققققققوش ل قققققق  توش شعققققققوتوشأ ققققققنشر لوقتققققققوش ل قققققق  توشر  لقققققق   سشر تثققققققوشر     قققققق تش ققققققسشر يققققققماشلتقققققق شششششش%ش لقققققق شر  ققققققمر سشسش ققققققسشلققققققتوشتقققققق  شرضررشلققققققراسشر  ققققققوتوشر مششش20702%ش ش.2077 قققققق   شقديققققققةوش

ش%ش ل شر  مر س207.47%ش ش2728.ر   ل شقديةوشش

ش

ش%ش ل شر  مر سش7ش714.%ش ش77.0%ش ش12708 شق  ديةوش  لر شر قت ض وسشش ق شل وششتوش وشل قكش ر ورج سش شعوتوشر  و  اشر    س تشقديةوش

ش

ش400%شسشأ ققققق ش قققققسشر لقققققمراشر  و ؤتقققققوش قققققق شر   ققققق ش لعقققققوشر شر ققققق شققققققسشششششش1771 شر وقققققلت شر لققققق  اسش قققققق شر   ققققق ش لعقققققوش م جققققق  شلققققق   لسش  لقققققر شر ل  اتقققققوش قققققسشعقققققروش ققققق   شقديقققققةوششششششششأ ققققق ش لقققققش

 شش0.%شسشقتداقققققق شلقققققق وشضرتققققققنشششش2740يققققققةوششر    سقققققق تشقدشش100%ش لقققققق شر  ققققققمر س7شأ قققققق شق  ديققققققةوش  لققققققمراشرأل   قتققققققوش ققققققق شلقققققق وش م يققققققسششششششششش.178%ش ش17.5  لعققققققوشض شجققققققم سشر وققققققد  سشقديققققققةوشششش

ش%ش ل شر  مر سش   شر  روش17007%ش ش5784ر      تشقـشش50ت ك

ش

ض   شش4.728%ش تيقققققق قوش دقققققق شلققققققلوش157.8%ش ر   قققققق شقو تققققققوشقو قققققق شقققققققـشش..07%شتاقققققق شلقققققق ل شر   ققققققوشر     قققققق تش قققققق   شش2754أ قققققق ش ققققققسشألققققققمراشر يققققققل ش ققققققق شلقققققق وشر قققققق   شر    سقققققق تشش قققققق   ششش

شاشر  رو7 لةو توش سش ر  وش ل   

ش

%ش دقققققق شر،  قققققق ر سش تاقققققق شأ رقققققق شر العققققققوشششش1.87.1)ر   قققققق شقديققققققةوششش قققققق   %ش قققققق  شعققققققروشش4710 تققققققو شقديققققققةوشش قققققق رش  قققققق شر   قققققق شلققققققلوش لقققققق  شوققققققد  اش أوققققققم ش شق تقققققق ش  وقققققق ر راشر  شششششش

 %ش د شر،   رش 5271.7%ش)شر    اشقديةوش0712ر ل وع ضيش ش لعوشأوم ش شق ت شأللر شر،و ر راشرأل  توش شأضررش  رشر  روشقإ     ش ية هش

  ش
 

 

 على الشركات المملوكةأ

 ر ةدكشرأل لسشر     ي

   ام وشر طت  ش لي و

 ر  طمطشر يلمض وش ل ام و

 ر  وتوشر يلمض وش ل يم ؤ

   ام وشر  ؤتو

   

بخيت االستثمارية ال  شركة أصول وذكورة أعاله صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن بخيت االستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محتوى المعلومات الم شركة أصول وبذلت شركة   :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. كما نلفت االنتباه بأن

ا كصناديق األسهم االستثمارية تنطوي ء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري. ويجب االنتباه دائمًا بأن االستثمار في األسهم أو األدوات االستثمارية المرتبطة بهوال تشكل توصية بشرا
لك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل االستثمار في مثل على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد ال تكون مناسبة لكل مستثمر لالستثمار فيها لذ

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