
صندوق بيتك كابيتال
ل
سهم الخليجية

31 يناير 2022

كما في 31 يناير 2022

:       (NAV) صول�صافي قيمة ا
 : العائد منذ بداية السنة وحتى تاريخه  
العائد منذ التأسيس          : 
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افتتحت أســـواق ا�ســـهم الخليجيـــة العام 
بإيجابية من خ�ل تحقيق مكاسب قوية لشهر 
ينايـــر. وكانت تلك القوة مســـتمدة من زيادة 
أسعار النفط الخام بنسبة %17 للشهر من 75 
دو�ر أمريكي إلـــى 86 دو�ر أمريكي تقريًبا. 
وكان سوق ا�سهم السعودية هو ا�فضل 
أداء، حيث حقق مكاســـب بنســـبة %8.8 خ�ل 
الشـــهر. وأغلق مؤشـــر "تداول" الســـعودي 
عند 12271.8 نقطة، وهو أعلى مســـتوى يصل 
لـــه خ�ل أكثـــر من 15 عاًما منـــذ يوليو 2006. 
واحتلت أســـهم البنوك المرتبـــة ا�ولى في 
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وجاءت 
سوق قطر في المرتبة الثانية كأفضل سوق 
بمكاســـب بلغـــت %7.5، ت�ه ســـوق الكويت 
بارتفاع بنسبة %4.4. وأغلق مؤشر بورصة قطر 
(QE20) الشـــهر عنـــد  12,498.2نقطة وحافظ 
على ا�تجاه الصعـــودي منذ بداية هذا العام 
وتجـــاوز مســـتوى 12,400 نقطـــة، مدعومـــا 
بتوقعـــات أربـــاح الشـــركات ا¸يجابيـــة. وحقق 
مؤشر السوق ا�ول في الكويت عائدا بنسبة 
%4.9 للشـــهر، متجـــاوزا حاجـــز 8,000 نقطة 

ليغلق عند 8,012.9 نقطة.
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صافي قيمة ا�صول ا�على مقابل ا�دنى *بالدينار الكويتي

الرسوم التشجيعية – %10 على العوائد الزائدة عن المؤشر المعياري (ا�داء ا�يجابي)
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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 لــ¼داء 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 ا¸ســتثمار ا¸طــ�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 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 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 ا¸عــ�ن، ويجــب أخــذ النصــح مــن مستشــار فــي حــال وجــود 
الرئيســي  الصناديــق  مركــز  يكــون   .AP/2015/0025 رقــم  رخصــة  المــال،  أســواق  هيئــة  قبــل  مــن  مرخصــة  ش.م.ك.م  ل�ســتثمار  كابيتــال  بيتــك  شــركة  شــكوك.  أي 

بمقر مدير الصندوق ومحله القانوني دولة الكويت، مدينة الكويت، شارع أحمد الجابر، برج بيتك ، الدور 23/32/33 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: 965-22987177+

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