
الخميس  ١٦  يوليو  ٢٠٠٩   33اقتصاد
بعد تجاوزها حاجز الـ ٥٪ منتصف الشهر وبسبب عمليات جني األرباح وقرب اإلعالن عن نتائج النصف األول

«جلوبل»: تقلص مكاسب الصناديق الكويتية إلى ١٫٨٤٪ يونيو الماضي

قال تقرير بيت االســـتثمار 
العاملي (جلوبل) الشهري عن 
أداء الصناديق الكويتية خالل 
شهر يونيو املاضي ان األداء شهد 
تذبذبا واضحا في أداء مؤشراته. 
فبعد البداية اجليدة للســـوق 
خالل اجللسات األولى من شهر 
يونيو مدعوما بارتفاع اسعار 
النفط العاملية فوق مستويات 
السبعني دوالرا، اال ان اجللسات 
األخيرة شهدت عمليات جني 
أرباح، باإلضافة الى جو الترقب 
مع اقتراب مرحلة اعالن الشركات 
املدرجة عن بياناتها املالية لفترة 
النصـــف األول املنتهية في ٣٠ 
يونيـــو ٢٠٠٩، لتتقلص معه 
مكاسب شهر يونيو الى ١٫٨٤٪ 
بعـــد ان كانت قد جتاوزت ٥٪ 

في منتصف ذلك الشهر.
وعلى صعيد أداء الصناديق 
احملليـــة مبختلف أنواعها منذ 
بدايـــة العـــام ٢٠٠٩ أوضـــح 
التقرير انه واصلت مكاســـبها 
حيث تراوحت أرباح صناديق 
االسهم التي تستثمر في أسهم 
الشركات الكويتية فقط املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
بـــني ٢٦٫٨٨٪ و٨٫٠٧٪ وذلـــك 
مقارنة مبؤشر جلوبل للشركات 
الذي سجل مكاسب  الكويتية 
خالل العام احلالي بنسبة ٥٫٦٣٪ 
بينما تراوح أداء صناديق االسهم 
التي تستثمر في سوق الكويت 
لألوراق املالية ككل بني أرباح 
بلغت ١٠٫٦٪ وخســـائر بلغت 
١٫٢٧٪ في حني ســـجل مؤشر 

جلوبل العام ارتفاعا منذ بداية 
العـــام ٢٠٠٩ بنســـبة ٥٫٤٧٪ 
وتفوقت ٤ صناديق منها فقط 

في أدائها على املؤشر.
التي  اما صناديق االســـهم 
تســـتثمر في ســـوق الكويت 
واألسواق اخلليجية والعربية 
فقد تـــراوح أداؤها بني ١٤٫٢١٪ 
كأرباح و٧٫٦٦٪ كخسائر منذ 
بداية العام ٢٠٠٩ من جانب آخر، 
بلغت مكاسب صندوق مؤشر 
جلوبل ألكبر عشر شركات ما 
نسبته ٧٫٠٧٪ منذ بداية العام 
متفوقا بذلك على أداء مؤشـــر 
جلوبل ألكبر عشر شركات الذي 
ارتفع بدوره بنسبة ٥٫٢٦٪ منذ 

بداية العام ٢٠٠٩.
أداء صناديق  الى  وبالنظر 

االسهم املتطابقة مع الشريعة 
االسالمية فقد تراوح اداؤها منذ 
بدايـــة العام ٢٠٠٩ بني ١٤٫٢٠٪ 
كأرباح و٧٫٦٤٪ كخسائر خالل 
يونيو ٢٠٠٩، وقد تفوق بذلك 
صندوقان على أداء مؤشر جلوبل 
االســـالمي الذي ارتفع بنسبة 

٢٫٩٦٪ خالل الفترة نفسها.
على صعيد آخر، تراوح اداء 
الصناديق التي تســـتثمر في 
األسواق اخلليجية بني ٢٧٫٣٣٪ 
كأربـــاح و٦٫٩٨٪ كخســـائر، 
ومتكنت ٦ صناديق من التفوق 
على مؤشـــر جلوبل اخلليجي 
االستثماري ١٠٠ في األداء، حيث 
سجل املؤشـــر املذكور ارتفاعا 
بنســـبة ٧٫٦٦٪ خـــالل الفترة 

نفسها.

أداء الصناديق الكويتية خالل شهر يونيو ٢٠٠٩

الشركة المديرة للصندوقالصناديق
القيمة الصافية 
االداء للوحدة (د.ك)

الشهري
األداء 

منذ بداية 
العام

العائد 
منذ 

التأسيس
تاريخ التأسيس

يونيو ٢٠٠٩
أوال: صناديق االسهم التي تستثمر في اسهم الشركات الكويتية فقط المدرجة في سوق الكويت لالوراق المالية

٢٢ مايو ١٠٣٫٩٩٢٠٠٢٪٢٦٫٨٨٪٢٫٥٦٪٠٫٦٤٢البنك التجاريصندوق التجاري االستثماري

١٠ يناير ٢٨١٫٤١٢٠٠١٪١٠٫٨٣٪-١٫١١٩الكويتية لالستثمارصندوق الرائد

٢٢ مايو ٣٫٥١٢٠٠٧٪٨٫٥٩٪-٢٫٢٠٪١٫٠٣٥شركة ثروة لالستثمارصندوق ثروة االستثماري

٢٠ فبراير ٩٠٫١٥٢٠٠١٪٨٫٠٧٪-٠٫٦٨٪٠٫٥٦٨بيت االستثمار العامليصندوق جلوبل املأمون العام

٣١ ديسمبر ٢٢٥٫١٠٢٠٠٠٪٥٫٦٣٪٢٫١٥٪٢٢٤٫٤٨بيت االستثمار العامليمؤشر جلوبل للشركات الكويتية

ثانيا: صناديق المؤشرات التي تستثمر في اسهم الشركات الكويتية فقط المدرجة في سوق الكويت لالوراق المالية
٢٤ نوفمبر ٢٨٦٫٢٧٢٠٠٠٪٧٫٠٧٪٢٫٨١٪١٫٢٨٨بيت االستثمار العامليصندوق مؤشر جلوبل ألكبر ١٠ شركات

٣١ ديسمبر ٢٢٢٫٨٤٢٠٠٠٪٥٫٢٦٪٢٫٧٩٪٢٠١٫٧٩بيت االستثمار العامليمؤشر جلوبل الكبر عشر شركات

ثالثا: صناديق االسهم التي تستثمر في سوق الكويت لالوراق المالية

شركة الكويت والشرق االوسط لالستثمار صندوق الرؤية
٢٩ يونيو ١٦٨٫٢٠٢٠٠٢٪١٠٫٦٠٪٠٫١٠٪١٫٦٠٨املالي

٢٧ يناير ٩٥٫٨٠٢٠٠٣٪٧٫٥٢٪-٠٫٤١٪١٫٩٥٨بيت االستثمار العامليصندوق جلوبل احمللي

ديسمبر ٨٠٫٠٠٢٠٠٤٪٦٫٣٢٪-١٫٢٥٪٠٫٥٣٣شركة االستشارات املالية الدوليةصندوق ايفا االستثماري

١ فبراير ٨٨٫٣٦٢٠٠٣٪٦٫٢٠٪٢٫٦١٪١٫٠٨٣البنك االهليالصندوق األهلي الكويتي*

٣١ ديسمبر ٢٣٤٫١٣٢٠٠٠٪٥٫٤٧٪١٫٨٤٪٢١٧٫٧٢بيت االستثمار العامليمؤشر جلوبل العام

٢ يوليو ٢٥٩٫١٨٢٠٠٢٪٤٫٦٧٪-١٫٨٢٪٠٫٧٨٣االستثمارات الوطنيةصندوق الوطنية االستثماري

٣٠ يونيو ٢٢٤٫٥٩٢٠٠١٪٣٫٢٤٪٠٫٩١٪٣٫٢٤٦املركز املالي الكويتيصندوق املركز لالستثمار والتطوير (ميداف)

٢٩ يوليو ٨١٫٢٦٢٠٠١٪٢٫٥٠٪-٠٫٧٤٤اخلليجية الدولية لالستثمارصندوق الشروق االستثماري

٢١ مارس ١١٥٫١٦٢٠٠٢٪-٠٫٤٨٪٥٫١٣٪٠٫٨٣٣شركة الساحل للتنمية واالستثمارصندوق الساحل االستثماري

٢٠ يونيو ٢٠٠٥-٤٫٠٩٪-١٫٢٧٪-٦٫٥٦٪٠٫٦٥٩كفيكصندوق الوسم

٢٥ ابريل ٥٣٫٩٠٢٠٠٢٪--١٫٢٩٩مجموعة االوراق املاليةصندوق العنود االستثماري

* صافي قيمة الوحدة كما في ٢٤ يونيو ٢٠٠٩

رابعا: صناديق األسهم التي تستثمر في سوق الكويت لألوراق المالية واألسواق الخليجية والعربية
يونيو ١٥٧٫٨٠٢٠٠٢٪١٤٫٢١٪-١٫٠٨٥شركة وفرة لالستثمار الدوليصندوق وفرة لالسهم

١٤ ديسمبر ٧٤٤٫٥٦١٩٩٩٪١٣٫٣٥٪٠٫٧٩٪٤٫٢٢٣املركز املالي الكويتيصندوق املركز للعوائد املمتازة

١٢ يوليو ١٢٨٫٣٢٢٠٠٣٪٤٫٧٧٪-٢٫٢٤٪٠٫٥٩٧االستثمارات الوطنيةصندوق الدارج االستثماري**

١٩ أبريل ٢٠٠٤-٤٫٣٩٪-١٫١٦٦كامكوصندوق كامكو االستثماري

١ يونيو٢٠٠٧-٣٧٫٥٥٪-٧٫٦٦٪-٢٫٤٨٪٠٫٦٢٥نور لالستثمارصندوق نور لالسهم احمللية واخلليجية

** صندوق متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

خامسا: صناديق األسهم المتطابقةإسالميا
٥ يونيو ٢٠٠٧-٣٩٫٢٠٪١٤٫٢٠٪٣٫٤٠٪٠٫٦٣٩شركة األمان لالستثمارصندوق األمان االسالمي

يونيو ٢٠٠٥-٢٫٨٧٪٧٫١٦٪-٠٫٧٦٣شركة وفرة لالستثمار الدوليصندوق الفجر

٣١ ديسمبر ٣٢٨٫٤٢٢٠٠٠٪٢٫٩٦٪-١٫٥٧٪٧١٠٫١٠بيت االستثمار العامليمؤشر جلوبل االسالمي

١١ يونيو ٢٠٠٧-٢٥٫١٠٪١٫٧٧٪-٠٫٢٧٪٠٫٧٤٩شركة منافع لالستثمارصندوق منافع األول **

٢٨ أبريل ٣٦٫٦١٢٠٠٤٪-٢٫٩٧٪-٣٫٨٠٪١٫٣٦٦بيت االستثمار العامليصندوق الدرة اإلسالمي

٩ اكتوبر ٣٦٫٥٧٢٠٠٤٪-٣٫٨١٪-٠٫٣٦٪٠٫٨١٤ادامصندوق الدار لالوراق املالية

٢٤ يونيو ١٣٧٫٩٩٢٠٠٢٪-٧٫٦٤٪-٤٫١٦٪٠٫٦٢٣االستثمارات الوطنيةصندوق الصفوة االستثماري

١٠ أغسطس ٨٦٫٦٠٢٠٠٠٪--١٫٤٤٣مجموعة االوراق املاليةصندوق املجموعة االسالمي

** صندوق يستثمر في سوق الكويت لالوراق املالية واألسواق اخلليجية والعربية

سادسا: صناديق األسهم المتوافقة إسالميا
--٦٧٫٣٢٪١٠٫٣١٪-٦٫٧٤٪٠٫٢٩٧شركة االستشارات املالية الدوليةصندوق ايفا االسالمي (العسجد)

١١ يوليو ٢٠٠٦-٢٩٫٣٨٪٧٫٤٣٪-٣٫٩٥٪٠٫٥٣٥البنك التجاريصندوق التجاري االسالمي

١ نوفمبر ٢٠٠٧-٤٫٥٦٪-١٫٥٥٪٠٫٤٦١شركة الصفاة لالستثمارصندوق الصفاة لالسهم احمللية

٢٥ اكتوبر ٧٥٫٩٥٢٠٠٣٪٤٫٢٠٪-٤٫٢٣٪١٫٧٥٩املركز املالي الكويتيصندوق املركز االسالمي

٢٢ يوليو ٢٠٠٧-٢٤٫٢٠٪٣٫٥٩٪-١٫٠٢٪٠٫٧٥٨شركة ثروة لالستثمارصندوق ثروة االسالمي

١١ نوفمبر ٢٠٠٧-٤٢٫٣٣٪٣٫٠٥٪-٠٫٧٠٪٠٫٥٧٧ادامصندوق النخبة

٢٢ يونيو ٢٩٫٩٤٢٠٠٢٪-٤٫٢٩٪-٠٫٤٨٩اخلليجية الدولية لالستثمارصندوق الهدى االسالمي

سابعا: صناديق األسهم التي تستثمر في األسواق الخليجية
سبتمبر ٢٠٠٢-٣٩٫٩٠٪٢٧٫٣٣٪٥٫٤٤٪٠٫٦٠١البنك التجاريصندوق التجاري لألسهم اخلليجية

--٤٠٫١٨٪٢٤٫٦٣٪-٢٫١٤٪٠٫٥٩٨الزمردةصندوق الزمردة اخلليجي

٩ أغسطس ١٦٫٢٤٢٠٠٨٪٢٠٫٨٠٪-١٫٠٢٪١٫١٦٢ثروة لالستثمارصندوق ثروة العربي (بالدوالر األميركي)

أغسطس ٢٠٠٦-٣٫٧٠٪١٤٫٢٠٪-٤٫١٠٪٠٫٩٦٣كميفكصندوق بوابة اخلليج *

ديسمبر ٢٠٠٥-١٨٫٩٤٪١٢٫٧٥٪-١٫٥٣٪٢٫٤٣٢املركز املاليصندوق املركز اخلليجي (بالدوالر األميركي)

نوفمبر ٦٧٫٧٢٢٠٠٣٪٩٫٦١٪١٫٦٨٪٠٫٨٧٢البنك األهليصندوق األهلي اخلليجي **

ديسمبر ١١٤٫٣٤١٩٩٩٪٧٫٦٦٪-٣٫٥٩٪٢١٤٫٣٤بيت االستثمار العامليمؤشر «جلوبل» اخلليجي االستثماري ١٠٠

--٢٣٫٦٣٪١٫١١٪-٧٫٦٣٤كفيكصندوق البشائر (بالدوالر األميركي)

١ أبريل ٢٠٠٠-٢٤٫٦٨٪-٢٫٢٩٪-٧٫٥٣٠األولى لالستثمارصندوق األولى لألسهم اخلليجية (بالدوالر األميركي)

١ سبتمبر ٢٠٠٧-٣٦٫٢١٪-٦٫٩٨٪-٢٫٢٢٪٠٫٦٣٨نور لالستثمارصندوق نور اإلسالمي اخلليجي ***

** صافي قيمة الوحدة كما في ٢٩ يونيو ٢٠٠٩

* ال يتعدى االستثمار في األسواق اخلليجية ٥٠٪ من رأسمال الصندوق

*** صندوق متطابق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

ثامنا: صناديق األسهم التي تستثمر في أكبر الشركات في األسواق الخليجية
فبراير ٢٠٠٥-٧٫٣٥٪١٠٫٠٦٪-٥٫٧٧٪٩٢٫٦٥٠بيت االستثمار العامليصندوق جلوبل اخلليجي للشركات الرائدة (بالدوالر األميركي)*

ديسمبر ١٥٤٫٢٧١٩٩٩٪٦٫١٢٪-٣٫٨٩٪٢٥٤٫٢٧بيت االستثمار العامليمؤشر «جلوبل» اخلليجي ألكبر ٣٠ شركة

* بعد خصم رسوم احلوافز التشجيعية

تاسعا: صناديق األسهم التي تستثمر في الشركات المتوافقة اإلسالمية في األسواق الخليجية
يوليو ٢٠٠٧-٢٦٫٦٥٪٦٫١٧٪-٦٫٢٢٪٧٣٫٣٥بيت االستثمار العامليصندوق جلوبل اخلليجي اإلسالمي (بالدوالر األميركي)*

* بعد خصم رسوم احلوافز التشجيعية

عاشرا: صناديق األسهم التي تستثمر في قطاع البتروكيماويات في األسواق الخليجية

صندوق جلوبل للطاقة والبتروكيماويات والصناعات التحويلية 
مايو ٢٠٠٧-١٤٫٩٩٪٢٦٫١١٪-٥٫٦٢٪٨٥٫٠١٠بيت االستثمار العاملي(بالدوالر األميركي)*

* بعد خصم رسوم احلوافز التشجيعية

حادي عشر: صناديق تستثمر في القطاع العقاري
١ فبراير ٧٣٫٣٠٢٠٠٣٪-٨٫١٠٪٠٫٤٢٪١٫٣١٠املركز املاليصندوق املركز العقاري

١٢ أغسطس ٦٦٫٢٤٢٠٠٢٪-١٠٫١٣٪-٤٫٩٤٪١٫٠٩٣أدامصندوق الدار العقاري

أدوات السوق المالي
أوال: صناديق الدخل الثابت

٢٩ سبتمبر ٢٠٠٢--٠٫٥٣٪-١٥٫١١٪١٫٢٩٧البنك التجاريصندوق التجاري املالي

١٣ مايو ٤٫٧٩١٩٩٩٪-٧٫١٦٪٢٫٩٦٪١٫٤٨٦بيت االستثمار العامليصندوق جلوبل للسوق النقدي

ثانيا: صناديق الدخل الثابت اإلسالمية

-١١٫٠٤٪٠٫٦١٪١٫١١٠االمتياز لالستثمارصندوق االمتياز املالي **

٢ يناير ٢٠٠٨-١٫٤٥٪١٫٢٨٪١٫٠٦٣البنك التجاريصندوق التجاري املالي اإلسالمي *

٢٩ ديسمبر ٤٫٥١٢٠٠٢٪١٫٢٣٪-٠٫٦٦٪١٫٢٩٣بيت االستثمار العامليصندوق جلوبل االسالمي *

** صافي قيمة الوحدة كما في ٢٩ يونيو ٢٠٠٩

* سنويا

ثالثا: صناديق سندات
-٥٫٥٨٪٣٫٢٢٪-٠٫٨٩٨مؤسسة اخلليج لالستثمارصندوق مؤسسة اخلليج للسندات

يوليو ٢٢٫٨٦٢٠٠٣٪٠٫٥٩٪-١٫٠٤١٠شركة وفرة لالستثمار الدوليصندوق وفرة للسندات *

٨ يناير ٤٫٢٢٢٠٠٢٪-١٫٧٣٪٣٫٩٤٪١٫٠٥٧بيت االستثمار العامليصندوق جلوبل للسندات

١٥ يوليو ٢٠٠٣-٤٫٥٤٪-٢٧٫٨٧٪-٠٫٩٥٥٠الكويتية لالستثمارصندوق الكويتية للسندات

* سنويا

أرباح صناديق األسهم المستثمرة في أسهم الشركات الكويتية المدرجة فقط تراوحت بين 
٢٦٫٨٨٪ و٨٫٠٧٪ والصناديق المستثمرة في البورصة ككل حققت ربحًا بين ١٠٫٦٪ وخسائر ١٫٢٧٪

تذبذب واضح في أداء الصناديق االستثمارية املستثمرة في بورصة الكويت خالل الشهر املاضي


