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»المركز«: 11% العائد المرجح على األصول بصناديق األسهم الخليجية 
أشار التقرير 
الفصل��������ي 
الص����������ادر 
مؤخ����را عن 
ش����ركة املرك����ز املال����ي الكويتي 
)املركز( والذي يهدف إلى حتليل 
أداء صناديق األسهم في املنطقة إلى 
أن بداية أسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي كانت إيجابية هذا العام، 
بعد أن أنهت 2009 بانخفاض وسط 
أخبار الش����ركات السلبية خاصة 
ش����ركة دبي العاملية، الفتا إلى أن 
األسواق حتولت بعد ذلك في الربع 
األول من 2010 نحو األداء اإليجابي 
بفضل إيرادات الش����ركات القوية 
والنظرات املستقبلية االقتصادية 
األفض����ل م����ن الس����ابق وأخبار 
الشركات اجليدة. وبالتالي صعد 
مؤش����ر مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناشونال ألسواق دول التعاون 
بنسبة 12% في الربع األول من 2010 
بعد أن كان قد خسر 8% في الربع 

األخير من العام السابق.
من ناحية أخرى، وجد تقرير 
»املركز« أن مؤشر مورغان ستانلي 
كابيتال إنترناش����يونال لس����وق 
البحرين كان األسوأ أداء خالل الربع 
األول الذي بقي منخفضا، في حني 
كان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناش����يونال لس����وق الكويت 
األفضل أداء إذ ارتفع مبعدل %19 
في الربع األول م����ن 2010 بفضل 
األخبار اإليجابية حول صفقة زين 
التي رفعت معظم أسهم الشركات 
املمت����ازة. تاله مؤش����ر مورغان 
س����تانلي كابيتال إنترناشيونال 
للسوق السعودي الذي ارتفع مبعدل 
13% خالل الفترة ذاتها. من جانب 
آخر، قال التقرير ان العائد املرجح 
على األصول في صناديق األسهم 
اخلليجية بلغ 11% في الربع األول من 
2010 مع استفادة مديري الصناديق 
من ارتفاع األسهم املمتازة بعد أن 
س����اعد زخم اإليرادات والنظرات 
القوية على صعود  املس����تقبلية 

مؤشرات األسواق احمللية.
أما قيمة األصول املدارة فوصلت 
إلى أكثر من 12.3 مليار دوالر في 
الربع األول م����ن 2010 األمر الذي 
يش����كل معدال مؤسسيا )األصول 
املدارة إلى القيمة السوقية( بنحو 

1.6%. وكان الس����وقان السعودي 
والكويتي شهدا توسعا في أصولهما 
املدارة خالل هذه الفترة بنسبة %7 

و4% على التوالي.

اتجاهات توزيع األصول

وقال التقرير ان استمر تفضيل 
مديري الصناديق للسوق السعودية 
حيث استقطبت 43% من توزيعهم. 
على العكس من ذلك انخفضت الثقة 
في الس����وق الكويتي من 20% في 
يونيو املاضي إلى 11% في مارس 
2010، وه����و ما ينطبق أيضا على 
السوق اإلماراتي، حيث بلغ توزيع 

من 2010 بعد أن ساهمت النتائج 
اإليجابي����ة لنهاية الع����ام املاضي 
والنظرة االقتصادية القوية وحتسن 
النفط في تعزيز السوق.  أسعار 
وبالنسبة للقطاعات، قاد كل من 
الزراعة والبتروكيماويات املؤشر 
وحققا ارتفاعا بنسبة 13.7% و%13.2 
على التوالي في الربع األول. ومنت 
األصول املدارة بنحو 7% أو 5.08 
مليارات دوالر. من ناحيتهم، تابع 
مديرو الصناديق انكشافهم على 
األس����هم عند 98% في مارس 2010 
مقابل 96% في يونيو 2009، في حني 
زاد انكشافهم على النقد ومكافآته 

خس����رت 6% في الربع األخير من 
2009، عاد سوق الدوحة لألوراق 
املالية للصعود في الربع األول من 
العام احلالي بنسبة 7.23% بفضل 
قطاع البنوك الذي ش����هد ارتفاعا 
بأكثر من 11.6% ف����ي الربع األول 
بعد أن أزال البنك املركزي احلظر 
على البنوك احمللية من التداول في 
البورصة. في غضون ذلك، انخفضت 
قيمة األسهم املتداولة بنسبة %18 
إلى 4.6 مليارات دوالر في مارس 
املاضي. أما األصول املدارة لصناديق 
األسهم القطرية فبقيت ثابتة عند 
156 مليون دوالر. جاء أداء سوق 

املديرين 17% من أصولهم في هذا 
الس����وق خالل س����بتمبر قبل أن 
يتقلص انكش����افهم عليه إلى %11 
في مارس املاض����ي. من ناحيته، 
زاد االنكش����اف على األسهم خالل 
2009 وف����ي 2010، وبل����غ توزيع 
مديري الصناديق 93% في مارس، 
في حني انخفض االنكش����اف على 
األموال النقدية إلى 7% استنادا إلى 
املتوسط املرجح على األصول مما 
يعكس ارتفاع شهية املستثمرين 
احملليني واألجانب على املخاطر. 
ارتفع مؤشر السوق املالي السعودي 
)تداول( بنسبة 11% في الربع األول 

إلى 2% من 1% في ديسمبر 2009.

صناديق األسهم الكويتية

وبني التقرير ان سوق الكويت 
لألوراق املالية ارتفع بنسبة 8% في 
الربع األول بعد فصلني متتالني من 
االنخفاض. وهيمن قطاعا الصناعات 
واخلدمات على هذا الصعود بنسبة 
12.5% و12.2% عل����ى التوالي على 
خلفية األخبار اجلي����دة املتعلقة 
مبجموعة زي����ن. ومنت األصول 
املدارة بنسبة 4% إلى 3.9 مليارات 

دوالر في الربع األول من 2010.
التقرير انه وبعد أن  وأوضح 

دبي املالي أقل من سوق أبوظبي 
لألوراق املالية خالل الربع األول من 
2010، وارتفع بنسبة 2.2% مقابل 
ارتفاع األخير بنسبة 6%. وقاد قطاع 
البنوك أداء سوق دبي املالي الذي 
ارتفع بأكثر من 5% للربع األول، في 
حني خسر قطاعا التأمني واخلدمات 
املالية بنسبة 1.9% و0.4%. أما في 
س����وق أبوظبي ل����ألوراق املالية، 
فتف����وق قطاع االتص����االت الذي 
ارتفع بأكثر من 13.6%. في الوقت 
الذي شهدت السيولة انخفاضا في 
األسواق اإلماراتية، وهبطت قيمة 
األس����هم املتداولة مبعدل 39% من 

الربع األخير في 2009 إلى 10.68 
مليارات دوالر. وبالنسبة لألصول 
املدارة في صناديق األسهم اإلماراتية 
فتابعت انكماشها لتنخفض بنسبة 
3% في الرب����ع األول من 2010 إلى 
592 ملي����ون دوالر. هذا وقد بني 
التقرير ان سوق مسقط لألوراق 
املالية ارتفع في الربع األول بنسبة 
5.16% بعد أن خسر 3% خالل الربع 
األخير من 2009. وهبطت األصول 
املدارة لصناديق األسهم العمانية 
إلى 58 ملي����ون دوالر مع تراجع 

صندوق بوابة عمان.

صناديق األسهم البحرينية

كما استطاع س����وق البحرين 
املالية أن يصعد بنسبة  لألوراق 
6.1% ف����ي الرب����ع األول من 2010، 
الربع  ليس����تعيد بذلك خس����ائر 
األخير م����ن 2009. في حني كانت 
عوائد القطاع����ات متباينة، فمن 
البنوك التجارية  جهة استطاعت 
أن ترتفع بنسبة 22%، ومن جهة 
أخرى هبط القطاع الصناعي دون 
-6%. أما صندوق سيكو لألوراق 
املالية املختارة فتفوق بأدائه على 
املعيار القياس����ي ملؤشر مورغان 
س����تانلي كابيتال إنترناشيونال 
للسوق البحريني الذي فقد %3.86 

خالل الربع األول من 2010.

قيمتها وصلت إلى 12.3 مليار دوالر في الربع األول

السعودية اس�تقطبت 43% من مديري صناديق المنطقة وانخفاض الثقة في السوق الكويتي إلى 11% في مارس

أول 5 مديري صناديق من حيث األصول المدارة في سبتمبر 2009
الحصة السوقيةاألصول المدارة بالمليون دوالرمدير الصندوق

21.5%836املركز املالي الكويتي
20.2%788شركة االستثمارات الوطنية
13.5%527الشركة الكويتية لالستثمار

12.0%468بيت االستثمار العاملي
7.7%298بنك برقان

املصدر: أبحاث املركز

أول 5 مديري صناديق من حيث األصول المدارة في مارس 2010
الحصة السوقيةاألصول المدارة بالمليون دوالرمدير الصندوق

27.8%1.410الرياض كابيتال
24.9%1.264إتش إس بي سي السعودية

16.1%819مجموعة سامبا املالي
10.0%507إن سي بي كابيتال

4.0%203بنك البالد
املصدر: أبحاث املركز

التوزيع الجغرافي � صناديق األسهمتق�رير

مارس 2010ديسمبر 2009سبتمبر 2009يونيو 2009مارس 2009البالد

43%44%37%36%39%السعودية

13%12%13%20%18%الكويت

11%10%17%15%14%االمارات

16%17%17%17%16%قطر

5%5%5%3%4%عمان

1%2%2%3%3%البحرين

دول الشرق 
االوسط وشمال 
افريقيا االخرى

%6%6%9%10%10

املصدر: أبحاث املركز

األصول المدارة � مارس 2010

البلد

االجماليالصناديق االسالميةالصناديق التقليدية

عدد 
الصناديق

االصول المدارة 
بالمليار دوالر

عدد 
الصناديق

االصول المدارة 
بالمليار دوالر

عدد 
الصناديق

االصول المدارة 
بالمليار دوالر

الحصة من 
االجمالي

القيمة السوقية 
بالمليار دوالر

الحصة من 
االجمالي

االصول المدارة/ 
القيمة السوقية

1.4%47.2%41.1363.6%141.60183.48325.08السعودية

3.4%15.0%31.6115.7%183.34130.56313.90الكويت

0.4%17.7%4.8136.7%110.5020.10130.59االمارات

0.1%14.8%1.3114.2%80.1410.0290.16قطر

0.1%2.9%0.222.1%10.02غير متوافرة10.020البحرين

0.3%2.4%0.518.6%20.06غير متوافرة20.060عمان

20.6%271.43231.11502.55دول التعاون/ الشرق االوسط وشمال افريقيا

0.1%817.09575.2613812.35770.9االجمالي


