
صندوق بيتك كابيتال
ل
سهم الخليجية

31 مايو 2022

كما في 31 مايو 2022

:       (NAV) صول�صافي قيمة ا
 : العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه  
العائد منذ التأسيس          : 
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أســـواق ا�ســـهم، على الصعيد العالمي، قريبة من 
الوضع الســـلبي مع نظرة مستقبلية غير مؤكدة مع 
ارتفاع دورة أســـعار الفائـــدة، واســـتمرار الصراع في 
التأثير على ا�ســـهم، با�ضافة إلـــى مخاطر الهبوط 
المحتملة. وتختبر المؤشـــرات الرئيســـية مســـتويات 
الدعم ا�ساســـية مع رياح معاكســـة فورية تتمثل 
في قيام بنك ا£حتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. 
واتبعـــت المجموعـــة النظيـــرة لدول مجلـــس التعاون 
الخليجي ا�سهم العالمية، حيث كان سوق دبي هو 
الخاســـر ا�كبر بانخفاض نســـبته 10%. وشهد مؤشر 
الســـوق ا�ول "الكويت" تراجعا بنسبة 6.8 في المائة 
بينما تعرض مؤشـــر "تداول" الســـعودي لخسارة 5.9 
في المائة. وبعد ا£نخفاض ا�خير في ا�ســـهم، تبلغ 
 من حيث نســـبة 

ً
التقييمات الخليجية حالًيا 18.18 ضعفا

الســـعر إلى السعر الســـابق على أساس اثني عشر 
شـــهًرا. ويتم التداول في مؤشر "تداول" السعودي 
، فـــي حين يتم 

ً
 عنـــد 19.08 ضعفا

ً
 مرتفعـــا

ً
هامشـــيا

 .
ً
التداول في الســـوق ا�ول "الكويت" عند 13.21 ضعفا

ومـــن المرجـــح أن تتمثل محـــركات النمو ا�ساســـية 
ل¸سهم ا�قليمية في زيادة ا�نفاق الحكومي. ومع 
ارتفـــاع أســـعار النفط الخام، من المتوقع أن تشـــهد 
ميزانيـــات الدول مكاســـب غير متوقعـــة في النصف 
الثاني من عـــام 22. و£ تزال آفاق النفط الخام قوية، 
حيث يقترب متوسط السعر المتوقع لعام 2022 من 
100 دو£ر أمريكي للبرميل. وتأتي النظرة المستقبلية 
ا�يجابيـــة مدفوعة بالعرض نظًرا £ســـتمرار الصراع بين 

روسيا وأوكرانيا.

1.254 د.ك
% 17.89
% 25.45 يهـــدف الصنـــدوق إلـــى توفيـــر فرصـــة اســـتثمارية جذابـــة 

للمســـتثمرين الذيـــن يركـــزون علـــى ا�ســـهم المدرجـــة 

في ســـوق الكويـــت لـــ¸وراق المالية وا�ســـواق الخليجية 

المتوافقة مع أحكام الشريعة ا�سÀمية.
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المعيار - مؤشر بيتك كابيتال الخليجي

منذ بداية السنة وحتى تاريخه      :

% 9.1% 4.1% 29.8
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صافي قيمة ا�صول ا�على مقابل ا�دنى *بالدينار الكويتي

يجابي) الرسوم التشجيعية – 10% على العوائد الزائدة عن المؤشر المعياري (ا��داء ا��

* منذ التأسيس وحتى تاريخه

عبدالله عيسى العلي

عبدالعزيز عبدالرزاق المشاري

ساجد خورشيد سورتي

الهيئة اإلدارية للصندوق



تــم إعــداد هــذا المحتــوى �غــراض ترويجيــة. ينطــوي ا£ســتثمار علــى مخاطــر، ويجــب أ£ يؤخــد ا�داء الســابق كمؤشــر مضمــون لــ¸داء المســتقبلي. لــم يتــم اغفــال ذكــر أيــه معلومــات 
ضروريــة عــن ا£ســتثمارات والخدمــات محــل هــذا ا£عــÀن. وفــي جميــع ا�حــوال، يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن الراغبيــن فــي ا�ســتثمار ا�طــÀع 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 ا�داريــة 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 العمــÀت يمكــن أن يؤثــر 
علــى قيمــة أو ســعر أو دخــل وحــدات الصناديــق. قــد £ تكــون هــذه ا£ســتثمارات مÀئمــة لجميــع ا�شــخاص الذيــن يتلقــون هــذا ا�عــÀن، ويجــب أخــذ النصــح مــن مستشــار فــي حــال وجــود 
أي شــكوك. شــركة بيتــك كابيتــال لÀســتثمار 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

بنك الراجحي 

أرامكو السعودية  

الشركة الدولية القابضة

سابك  
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202220212020صافي قيمة ا�صول الشهرية التوزيع الجغرافي للصندوقالتغير (%)
(صافي قيمة ا�صول %)

قطر

الكويت المملكة العربية السعودية

ا�مارات العربية المتحدة

الرسم البياني

لصافي قيمة ا�صول

أكبر خمسة ملكيات في الصندوق مع رموز رويترز الخاصة بها
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