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  أداء الصندوق

 أداء المؤشر االسترشادي) –القيمة المضافة % (أداء الصندوق 
   

 
 

  السمات الرئيسية للصندوق

 

في أسهم اإلصدارات األولية للشرآات السعودية المساهمة، ويمكن للصندوق  هو برنامج استثماري متوسط األجل ومفتوح النهاية يستثمرمع الضوابط الشرعية  بأسهم االصدارات األولية المتوافقة صندوق أصول وبخيت للمتاجرة
على أن تكون جميع   ات السعودية الصغيرة والمتوسطة% من أصول الصندوق في أسهم الشرآ25 االستثمار في أسهم هذه الشرآات خالل السنوات الثالث األولى من إدراجها، آما يجوز لمدير الصندوق أن يستثمر بما ال يزيد عن

 .االستثمارات متوافقة مع الضوابط الشرعية التي تقرها الهيئة الشرعية للصندوق

           ) 30/06/2016     ( سعر الوحدة
    

  ريال سعودي)ر.س. (عشرة آالف  10,000 :  الحد األدنى لالشتراكر.س.: 1.02

  صافي قيمة أصول الصندوق

 
  
  مليون ر.س.: 14.80 

  

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

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

اإلصدارات–السعوديةصناديق األسهم:   النشاط
  : ال يوجد  أعلى رسوم للسحب  المتوافقة مع الضوابط الشرعية األولية

  % 2:  رسوم اإلدارة  يومي:   فترة التقييم

سنويًا ورسوم استرداد مبكر بنسبة  % 0.50 رسوم حفظ بنسبة :   رسوم أخرى  ٢٠١٥ديسمبر  16:  بدء الصندوقتاريخ 
.1.75%  

بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة  متاجرةللمؤشر أصول وبخيت   :  المؤشر االسترشادي  ر.س. (ريال سعودي واحد) 1.00:   اإلصدارسعر 
  مع الضوابط الشرعية
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  .بخيت االستثمارية شرآة أصول و تداول ومصدر اإلحصائيات: ايدل ريتنق، *يتم حسابه بواسطة 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  

 2016  يونيو                       "    7"العدد رقم               الشــهـري  ريرـقــتال

  والمؤشر االسترشادي  الصناديق المنافسةب أداء الصندوق مقارنًة 

  الصندوق
  تاريخ آخر تقييم

  /ي/شس
منذ إنشاء  الشهر منذ بداية

 صندوق ال

 %1.8 %0.9- 30/06/2016صندوق أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية
 %3.4- %0.9- 30/06/2016 ارات األوليةصندوق أصول و خبيت لإلصد

 %4.4- %0.7 30/06/2016 صندوق كسب لالصدارات األولية

 %7.3- %0.1- 26/06/2016 صندوق فالكم لالصدارات األولية

 %2.3- %0.3 29/06/2016 صندوق ارباح للطروحات األولية

 %12.4 %1.4 30/06/2016 صندوق ميفك للطروحات االولية

 %5.3- %1.4 29/06/2016 لالصدارات االوليةصندوق بيتك

 %3.7 %2.7 29/06/2016 صندوق ملكية للطروحات األولية

 %0.1- %0.1 30/06/2016 صندوق عودة للطروحات األولية

 %0.4- %0.9 29/06/2016 صندوق اليسر السعودي اهلولندي لالكتتابات األولية

 %3.1 %0.9 30/06/2016  صندوق مشاركة للطروحات األولية

 %7.6 %0.8 29/06/2016 صندوق بيت املال اخلليجي لإلصدارات األولية

 %3.0 %1.5 29/06/2016 أمشور للطروحات األوليةصندوق

 %4.7 %0.7- 30/06/2016 صندوق وساطة للطروحات األوليه

 %5.1 %1.2 29/06/2016 صندوق مسقط املالية للطروحات األولية

 %2.8 %0.8 29/06/2016 صندوق بلوم للطروحات األولية السعودية

 %2.4 %0.7 29/06/2016 صندوق اخلري كابيتال للطروحات األولية

 %0.3 %1.2 29/06/2016 صندوق اإلمناء لإلصدارات األولية

 %1.5- %0.4 30/06/2016 صندوق دراية للطروحات األولية

 %14.6 %2.5 29/06/2016 صندوق النفيعي للطروحات األولية

 %2.2- %0.9 30/06/2016 صندوق السعودي الفرنسي اخلليجي للطروحات األوليه

 %8.8 %2.2 29/06/2016 للطروحات األولية وصندوق من 

 %0.8- %0.4- 30/06/2016 صندوق صائب للطروحات االولية السعودية

 %8.3 %0.4- 29/06/2016 صندوق الراجحي للطروحات األولية

 %4.5- %0.1 30/06/2016 صندوق األهلي للطروحات األولية

 %7.8 %1.3 29/06/2016  صندوق األوىل جوجيت كابيتال للطروحات األولية

 %4.6 %0.6- 28/06/2016 صندوق اخلبري كابيتال للطروحات األولية

 - %2.4 29/06/2016 صندوق ثروات للطروحات األولية

 - %0.5 30/06/2016 االولية صندوق ادمي القابض لالستثمار يف صناديق الطروحات

 - %1.3 29/06/2016 صندوق املبارك لالكتتابات األولية
    

 %2.2 %0.7 ‐ متوسط أداء صناديق االصدارات األولية
 %14.4- %1.1- 30/06/2016 مؤشر أصول و بخيت للمتاجرة بأسهم اإلصدارات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية*
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  ٢٠١٦ يونيو"               ٧العدد رقم "   الشــهـري  ريرـقــتال
  اإلصدارات األولية بطريقة بناء سجل األوامر والتي تم إدراجها منذ بداية الشهر

تاريخ اإلدراج  القطاع  الشرآة
 ي/ش/س

  حجم الطرح
  مليون ر.س.

أعلى سعر إغالق   المخصص للصناديق
  خالل الشهر 

  ر.س.

االرتفاع / االنخفاض عن
  سعر االآتتاب

  مليون ر.س.  (%) 

 %1.2 40.01 334 %70 29/06/2016477 التجزئة  الزوردي للمجوهرات شرآة

  التحليل الشهري

  
  

آل سها أ، وجاء على رارتفاعًا بنسب متفاوتة القطاعات بعضنقطة، حيث سجلت  ٦٤٩٩٫٨٨ % عند مستوى٠٫٨ و قدرهارتفاع على يونيو أغلق المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية شهر 
قطاع  آل منسجل ، فقد  انخفاضًاما بالنسبة للقطاعات التي شهدت أ % على التوالي.١٠٫٠٥ % و١٨٫٥٦ة بنسبالخدمية وقطاع التطوير العقاري حيث ارتفعا  والمرافق قةمن قطاع الطا

  . على التوالي %٤٫٨٩ % % و٦٫٥بنسبة  الفنادق والسياحة انخفاًضا قطاعاالعالم والنشر و
بنسبة  ارتفعافي السوق حيث  العقاري قائمة األسهم األآثر ارتفاًعا للتطوير األرآان دار لألنابيب و شرآة العربية سهمي الشرآة ت، فقد تصدر آل منما على مستوى أداء الشرآاأ

و  %٢٥٫٩٢بنسبة يونيو  خالل شهر نخفاضًاااألآثر  اليمامة للصناعات الحديديةشرآة التعاوني و للتأمين أمانة سهمي شرآةداء أفي حين آان  على التوالي. %٢٩٫٨٦و  %٣٣٫٤٣
  .على التوالي %١٣٫٩٧

  %.٠٫٦١، في حين سجل سابك انخفاًضا بنسبة على التوالي %١٠٫٦٨و  %٠٫١٥فقد سجل آل من مصرف الراجحي وجبل عمر ارتفاعًا بنسبة  سهم القيادية،وبالنسبة لأل
  

. %٠٫٠٩ بنسبة ٥٠٠ بي اند اس مؤشر ارتفع فقد األمريكية األسواق في ، أما%١٫٢٨ بنسبة يونيو شهر في العالمية سهملأل ستانلي مورجان مؤشر انخفض فقد العالمي الصعيد على أما

  .%٠٫٠٨الصناعي ارتفع بنسبة  جونز دو ومؤشر

  %.٤٫٣٩ارتفاعا بنسبة   ١٠٠ وتسيعلى التوالي، بينما سجل ف %٥٫٦٨و  %٥٫٩٥انخفاضا بنسبة  ٣٠و داآس  ٤٠آاك  سجل فقد األوروبية لألسواق بالنسبة أما 

امريكي  دوالر ٤٧٫٥ سعر عند ليستقر %٢٫٩٨ بـ برنت برميل بينما  انخفض %١٧٫٠١ قدره ارتفاعا الفضة سجلت آما %٨٫٨  قدره ارتفاعا الذهب سجل فقد السلع أسواق في أما

  الشهر. تعامالت نهاية في للبرميل
  

منذ اإلنشاء)، فيما  % ١٫٨٢ بنسبة رتفع(ا يونيو خالل  شهر %٠٫٩٤ " بنسبةالمتوافقة مع الضوابط الشرعية  يت لالصدارات األوليةسعر وحدة صندوق "أصول و بخ انخفضهذا وقد 

منذ % ١٤٫٤٥  حفاض  بنسبة( ان %١٫١٢ه نسبت نخفاض" أداء هذا الشهر با المتوافقة مع الضوابط الشرعية  أنهى المؤشر االسترشادي " مؤشر أصول و بخيت ألسهم اإلصدارات األولية

  اإلنشاء ).
 

 

 اعلى الشرآات المملوآة
شرآة الشرق األوسط للرعاية الصحية
الشرآة السعودية للخدمات األرضية

 الشرآة السعودية للتسويق
 مجموعة الحكير

 الحمادي للتنمية و اإلستثمار
 

 

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

تثمارية المرتبطة بها آصناديق األسهم االستثمارية تنطوي وال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري. ويجب االنتباه دائمًا بأن االستثمار في األسهم أو األدوات االس
ن مناسبة لكل مستثمر لالستثمار فيها لذلك فإننا ننصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل االستثمار في مثل على تذبذبات في القيمة تعكس درجة عالية من المخاطر وقد ال تكو

يت االستثمارية بأن هذا بخ 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 األداء سيتكرر أو سيكون مماثًال في المستقبل. للحصول على الشروط واألحكام ولإلطالع على آافة التفاصيل المتعلقة بصناديق ومنتجات
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