
صندوق بيتك كابيتال
ل
سهم الخليجية

31 مارس 2022

كما في 31 مارس 2022

:       (NAV) صول�صافي قيمة ا
 : العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه  
العائد منذ التأسيس          : 
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 ،
ً
� تزال أســـواق ا�ســـهم الخليجية تشـــهد ارتفاعا

 حاجـــز الـ 100 
ً
حيث يتـــم تداول النفـــط الخام متجاوزا

دو�ر أمريكي. وفي شـــهر مارس، شـــهدت أسواق 
المال الخليجية أعلى مكاســـب ربع ســـنوية منذ الربع 
الثاني من عام 2009، حيث أدى ارتفاع أســـعار النفط 
إلـــى تعزيز اتجاهات التداول. وجـــاء في المقدمة من 
حيث ا�داء في دول مجلس التعاون الخليجي مؤشـــر 
الســـوق ا�ول لبورصـــة الكويت. فقد أغلق المؤشـــر 
الشـــهر عنـــد 9,061.41 نقطـــة، بارتفاع نســـبته %8.91 
(741.14 نقطـــة) على أســـاس شـــهري، بينمـــا ارتفع 
المؤشـــر منذ بداية الســـنة بنســـبة %18.62 (1,422.3 
نقطـــة). وبناًء على تقارير أصدرتها وكالة فيتش، يبدو 
 
ً
أن النشاط ا�قتصادي في الكويت سيشهد تسارعا
في النمو من 1% في 2021 إلى النسبة المتوقعة %5 
في 2022. وسوف يتمثل الدافع الرئيسي للنمو في 
الكويت والمنطقة في ا�نتعاش الكبير الذي تشهده 
أسعار النفط الخام. وخ¶ل شهر مارس، بلغ متوسط 
سعر خام برنت 112.46 دو�ر أمريكي للبرميل، أي أعلى 
 بمتوسط السعر للشهر السابق، 

ً
بنسبة 19.5% مقارنة

البالغ 91.10 دو�ر أمريكي للبرميل. وخ¶ل شهر مارس، 
كان مؤشر أبوظبي "فوتسي إي دي إكس" السوق 
ا�كبـــر من حيث ا�داء في منطقة الخليج، بمكاســـب 
تقارب 7%، ليغلق عند 9,948.78 نقطة. ووصل مؤشـــر 
تداول الســـعودي منذ عدة سنوات أعلى درجاته خ¶ل 
شـــهر مارس مع مواصلة نشـــاط السوق ا�ول. وقد 
أغلق مؤشـــر تداول الســـعودي المقارن الشهر في 
، عنـــد 13,090 نقطة، 

ً
أعلى مســـتوى له منـــذ 17 عاما
بمكاسب شهرية نسبتها %4.

1.264 د.ك
% 18.74
% 26.35 يهـــدف الصنـــدوق إلـــى توفيـــر فرصـــة اســـتثمارية جذابـــة 

للمســـتثمرين الراغبين في ا�ســـتثمار في سوق الكويت 

لـــ½وراق المالية وأســـواق دول مجلس التعـــاون الخليجي 

المتوافقة مع أحكام الشريعة ا¾س¶مية.
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الهيئة اإلدارية للصندوق



تــم إعــداد هــذا المحتــوى �غــراض ترويجيــة. ينطــوي ا�ســتثمار علــى مخاطــر، ويجــب أ� يؤخــد ا�داء الســابق كمؤشــر مضمــون لــ½داء المســتقبلي. لــم يتــم اغفــال ذكــر أيــه معلومــات 
ضروريــة عــن ا�ســتثمارات والخدمــات محــل هــذا ا�عــ¶ن. وفــي جميــع ا�حــوال، يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن الراغبيــن فــي ا¾ســتثمار ا¾طــ¶ع بعنايــة علــى الوثائــق التــي تحكــم 
الخدمــة والتقاريــر الماليــة المتاحــة علــى الموقــع الرســمي لشــركة بيتــك كابيتــال www.kfhcapital.com.kw والتــي تحتــوي علــى المعلومــات المتعلقــة باســتراتيجية ا�ســتثمار 
ــة ا¾داريــة للصناديــق والنظــام ا�ساســي للصناديــق ومراجعــة أداء الصناديــق بشــكل  والعمليــات والقواعــد المطبقــة بشــأن الضرائــب والرســوم والنفقــات ومخاطــر ا�ســتثمار والهيئ
دوري. إن ســعر، وقيمــة، ودخــل وحــدات الصناديــق يمكــن أن تخضــع للتذبــذب وإن مبلــغ ا�ســترداد يمكــن أن يختلــف عــن مبلــغ ا�ســتثمار. إن التغيــر فــي أســعار العمــ¶ت يمكــن أن يؤثــر 
علــى قيمــة أو ســعر أو دخــل وحــدات الصناديــق. قــد � تكــون هــذه ا�ســتثمارات م¶ئمــة لجميــع ا�شــخاص الذيــن يتلقــون هــذا ا¾عــ¶ن، ويجــب أخــذ النصــح مــن مستشــار فــي حــال وجــود 
أي شــكوك. شــركة بيتــك كابيتــال ل¶ســتثمار ش.م.ك.م مرخصــة مــن قبــل هيئــة أســواق المــال، رخصــة رقــم AP/2015/0025. يكــون مركــز الصناديــق الرئيســي بمقــر مديــر الصنــدوق 

ومحله القانوني دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع أحمد الجابر، برج بيتك ، الدور 33/32/23 ص.ب 3946 الصفاة، الرمز البريدي 13040.
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في حال وجود أي استفسار يرجى عدم التردد بالتواصل معنا عن طريق رسائل الواتس اب أو المكالمات المباشرة على الرقم: +22987177-965

بــرج بيتــك، الطابــق 33، ساحــة الصفــاة، صنــدوق بريــد 3946، الصفــاة 13040، الكويــت
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