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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 أس25عن 

 ي سعر الوحدة الحال
 ر.س. (عشرة آالف ريال سعودي) 10,000 : الحد األدنى لالشتراك .س.ر2.64   : )2015/07/30(

 صافي قيمة أصول الصندوق
 
 مليون ر.س. 630.79  :
 

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

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

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

 % 2: رسوم اإلدارة يومي:  فترة التقييم

 رسوم أخرى 2008 مارس  16: بدء الصندوقتاريخ 
اد مبكر سنويًا ورسوم استرد % 0.50 رسوم حفظ بنسبة : 

 %1.75.بنسبة 

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

 

 والمؤشر االسترشادي  الصناديق المنافسةب أداء الصندوق مقارنًة 

 تاريخ آخر تقييم الصندوق
 ي/ش/س

 منذ بداية
نواتس 3 سنتان سنة واحدة الشهر  سنوات 5  منذ إنشاء  

 الصندوق
 %163.8 %245.6 %177.6 %73.3 %2.1 %1.7- 30/07/2015 صندوق أصول و بخيت لإلصدارات األولية

 - %201.2 %133.3 %69.9 %11.0 %2.5- 30/07/2015 صندوق كسب لالصدارات األولية

 26/07/2015 صندوق فالكم لالصدارات األولية
 

6.0% 15.3% 67.6% 127.1% 359.3% - 

 - - %127.7 %66.9 %16.0 %1.3 29/07/2015 صندوق ارباح للطروحات األولية

 - - - - %17.2 %1.7- 30/07/2015 صندوق ميفك للطروحات االولية

 - - - - %17.1 %1.1- 28/07/2015 صندوق بيتك لالصدارات االولية

 - - - - - %2.4 29/07/2015 صندوق ُملكّية للطروحات األولية

 - - - - - %2.0- 31/07/2015 صندوق عودة للطروحات األولية

لالكتتابات األولية صندوق السعودي الهولندي  30/07/2015 -1.9% - - - - - 

 - - - - - %0.1- 30/07/2015  صندوق مشاركة للطروحات األولية

 - - - - - %1.9 29/07/2015 صندوق بيت المال الخليجي لإلصدارات األولية

 - - - - - %0.2- 29/07/2015 صندوق أشمور للطروحات األولية

وحات األوليةصندوق مسقط المالية للطر  29/07/2015 3.2% - - - - - 

 %0.6 29/07/2015 صندوق بلوم للطروحات األولية السعودية
 

- - - - - 

 - - - - - %1.7- 29/07/2015 صندوق الخير كابيتال للطروحات األولية

 - - - - - %1.0 29/07/2015 صندوق اإلنماء لإلصدارات األولية

ةصندوق دراية للطروحات األولي  30/07/2015 1.1% - - - - - 

 - - - - - %0.8- 29/07/2015 صندوق النفيعي للطروحات األولية
  

 %163.8 %268.7 %141.4 %69.4 %13.1 %0.2 - متوسط أداء صناديق االصدارات األولية
 %46.4 %134.8 %100.4 %43.8 %4.7- %2.3- 30/07/2015 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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 2015   يوليو   "              78العدد رقم "  الشــهـري   ريرـقــتال

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

 تاريخ اإلدراج  القطاع الشركة 
 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

 
سها كل أوجاء على ر هنقطة، حيث سجلت أغلب القطاعات انخفاضًا بنسب متفاوت 9098.27% عند مستوى 0.13على ارتفاع و قدره  لسوق السعودية بنهاية شهر يوليوأغلق المؤشر العام ل

طاع الطاقة والمرافق ما بالنسبة للقطاعات التي شهدت ارتفاعًا ، فقد سجل كل من قطاع التأمين و قأ% على التوالي. 3.80 % و6.14من قطاع النقل و قطاع التجزئة حيث انخفضا بنسبة 
 % على التوالي .4.90 % و7.09الخدمية ارتفاعًا بنسبة 

 
% و 12.95سهم األكثر انخفاضًا خالل شهر يوليو بنسبة كة اإلنماء طوكيو مارين قائمة األما على مستوى أداء الشركات، فقد تصدر كل من سهمي الشركة العقارية السعودية و شرأ 

 % على التوالي.14.74% و 15.52كثر ارتفاعًا في السوق حيث ارتفعا بنسبة  داء سهمي شركة التعاونية للتأمين  و شركة العالمية للتأمين التعاوني األأحين كان % على التوالي ، في 11.46
 

 .% على التوالي 1.60% و 1.78% و 7.09سهم القيادية،  فقد سجل كل من الراجحي و سابك و شركة االتصاالت ارتفاعًا بنسبة و بالنسبة لأل
 

ومؤشر دو جونز  500مريكية فقد ارتفع مؤشر اس اند بي سواق األ% ، أما في األ1.73بنسبة أما على الصعيد العالمي فقد ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لألسهم العالمية في شهر يوليو 
 % على التوالي .2.69% و 3.33% و 6.10ارتفاعًا بنسبة  100و فوتسي  30و داكس  40 سجل كاك أما بالنسبة لألسواق األوروبية فقد  .% على التوالي0.40% و 1.97الصناعي بنسبة 

 
دوالر للبرميل في نهاية  53.64% ليستقر عند سعر 8.87% بينما انخفض برميل برنت بـ 6.08% كما سجلت الفضة انخفاضًا قدره 6.56أما في أسواق السلع فقد سجل الذهب انخفاضًا  قدره 

 ت الشهر.تعامال
 

منذ اإلنشاء)، فيما أنهى المؤشر االسترشادي " مؤشر  163.80%خالل شهر يوليو (ارتفع بنسبة %1.70ولية" بنسبة صندوق "أصول و بخيت لالصدارات األهذا وقد انخفض سعر وحدة 
 منذ اإلنشاء ).%49.36( ارتفاع بنسبة  2.26%نخفاض نسبته ا" أداء هذا الشهر ب أصول و بخيت ألسهم اإلصدارات األولية

 اعلى الشركات المملوكة
 البنك األهلي التجاري

 الشركة السعودية للخدمات األرضية
 الحمادي للتنمية و اإلستثمار

 شركة دله للخدمات الصحية القابضة
 مجموعة الحكير

 

بخيت االستثمارية ال  شركة أصول ووى المعلومات المذكورة أعاله صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن بخيت االستثمارية أقصى جهد ممكن للتأكد من أن محت 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

رية المرتبطة بها كصناديق األسهم االستثمارية تنطوي تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري. ويجب االنتباه دائمًا بأن االستثمار في األسهم أو األدوات االستثما وال
الستثمار فيها لذلك 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 ل

ا بخيت االستثمارية بأن هذ 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 األداء سيتكرر أو سيكون مماثًال في المستقبل. للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على كافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات
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