Mr Shakeel Sarwar

INVESTORS ANTICIPATE SAUDI MARKET BONANZA
Focus on index inclusion, reform and rising corporate profitability
Manama, Kingdom of Bahrain – 20 August 2017: The Saudi equity market is set for a boost
as it heads for possible inclusion in MSCI’s influential emerging market index in 2018. “In
the meantime, active investors could reap early gains as corporate earnings should start
increasing this year,” said Shakeel Sarwar, Head of Asset Management at SICO BSC ( c) .
“The market has moved sideways in the first half of 2017 after the spectacular 30% rally
late last year. However, the latter part of the second half could again be an interesting
period for the market. The key catalysts for another rally are going to be FTSE and MSCI
related developments. With FTSE set to announce its country classification review in
September, market participants estimate that it can result in regular inflows from
September onwards. MSCI upgrade is expected next year but positive news flow on this
front will keep coming and sustain the interest of active fund managers in the market.
Large caps which are expected to be the biggest beneficiaries of such flows are trading at
attractive multiples and should do well in general versus the overall market going forward.

Corporate earnings should start recovering during the second half of the year, supported
by better oil prices and on-going economic reforms,” he added.
SICO expects many stocks to benefit from cyclical trends and further structural reform
efforts, including:


Broad recovery in earnings after two to three years of decline;



Dividend increases as corporate cash flows improve;



Further easing of foreign investor rules by the Capital Market Authority;



Initial public offering in Saudi Aramco, the world’s largest oil producer.

SICO Kingdom Equity Fund invests exclusively in Saudi equities. Against the Tadawul return
of 3% during the first six months of 2017, the fund has returned 7.6% during the same
period including a cash dividend of 5%. The fund has posted returns of over 55% in the
last 5 years compared to a modest 10% return for Tadawul during this period.
This is due to a focus by SICO to invest in companies that are expected to benefit from
economic reforms, rising interest rates and changing regulatory landscape.
With consumption relatively subdued, we are looking at well-managed companies that
will benefit directly from a more diverse, more open economy as the Kingdom moves away
from its reliance on petroleum,” says Sarwar.
“Falling oil prices were tough on the domestic economy over the last three years. Astute
firms have cut costs and gained market share. There are also selective opportunities in the
survivors – the best-run telco and consumer stocks. A round of banking mergers should
benefit investors too.”
On the macro front, as a result of increase in oil prices and structural reforms undertaken
by the government, the macroeconomic numbers for 2017 are already looking much better
than those of 2016. Further improvement in the next couple of years as the pace of
economic reforms increases.

“The Listing of Aramco and implementation of VAT and other taxation and subsidy
removal measures will be some of the key milestones which the market will be following
very closely over the next couple of years. These reforms and measures will not only
improve the financial flexibility of the government but would also ensure that going
forward like in the developed world, capital markets are used more efficiently in the
efficient allocation of capital. Growth and development of capital markets will remain one
of the key priorities of the government,” added Sarwar
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السيد شكيل سروار

تىقعات بأسدهار سىق األسهن السعىدية
األنضوام لوؤشزات عالوية ،الوشيد هن اإلصالحات االقتصادية ونوى ربحية الشزكات
المنامة ،مملكة البحرين –  02أغسطس  :2017من المتوقع أن تشهد سوق األسهم السعودٌة انتعاشا ً
ملموسا ً فً ظل االتجاه نحو االنضمام إلى مؤشر  MSCIلألسواق الناشئة فً عام " .8108وفً الوقت
الحالًٌ ،مكن للمستثمرٌن النشطٌن االستفادة من المكاسب التً سوف تتحقق مع النمو المتوقع فً ربحٌة
الشركات المدرجة لهذا العام "،كما قال شكٌل سروار ،رئٌس قسم إدارة األصول لدى سٌكو ش.م.ب (م).
"لقد شهد السوق تقلبات محدودة وفً نطاق ضٌق خالل النصف األول من عام  8107بعد ارتفاع بنسبة
 %01فً أواخر العام الماضً .ولكن ٌبدو أن النصف الثانً من العام سوف ٌشهد نشاطا ً اكثر زخما ً .ومن
المتوقع أن ٌكون الدافع الرئٌسً لتسجٌل المزٌد من االرتفاعات هو إنضمام السوق لكل من مؤشر FTSE
ومؤشر  MSCIلألسواق الناشئة .ومع استعداد مؤشر  FTSEلإلعالن عن تقرٌره الخاص بشأن "استعراض
تصنٌف الدول" فً شهر سبتمبرٌ ،رى مراقبو السوق بأنه قد ٌسفر عن هذا تدفقات نقدٌة منتظمة للسوق بدءاً
من شهر سبتمبر فصاعداً .كما من المتوقع دخول السوق السعودٌة فً مؤشر  MSCIلألسواق الناشئة خالل
العام القادم ،لذلك سوف تجتذب األخبار اإلٌجابٌة على هذا الصعٌد مدراء الصنادٌق النشطٌن الى االستثمار
المبكر فً السوق .ومن المتوقع أن تكون الشركات المدرجة ذات القٌمة الرأسمالٌة العالٌة هً أكبر
المستفٌدٌن من هذه التدفقات ،فً ظل تداول أسهم هذه الشركات عند تقٌمات مغرٌة بالنسبة لتقٌماتها العادلة
عال بصفة عامة.
وتحقٌق أداء ٍ
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وسوف تشهد إٌرادات الشركات المدرجة تحسنا ً ملموسا ً خالل النصف الثانً من العام ،نظراً لتحسن أسعار
النفط  ،واإلصالحات االقتصادٌة المتواصلة "،كما أضاف.
وتتوقع سٌكو استفادة الكثٌر من األسهم من مؤشرات األنتعاش األقتصادي ،إضافة إلى اإلجراءات التً
اتخذتها الحكومة لدعم اإلصالحات الهٌكلٌة والتً تشمل:
 تحسن ملموس فً اإلٌرادات بعد عامٌن إلى ثالثة أعوام شهدت خاللها انخفاضا ً.
 زٌادة األرباح الموزعة مع تحسن التدفقات النقدٌة للشركات.
 المزٌد من تٌسٌر قوانٌن المستثمر األجنبً من قبل هٌئة السوق المالٌة.
 الطرح األولً العام لشركة أرامكو السعودٌة والتً تعتبر أكبر منتج للنفط فً العالم.
هذا وقد حقق "صندوق سٌكو ألسهم المملكة" والذي ٌستثمرفً األسهم المدرجة فً السوق السعودي
(تداول) فقط عائدات بنسبة  %7,6مقارنة بإٌرادات مؤشر تداول التً بلغت  %0خالل الستة شهور األولى
من عام  ، ،8107بما فً ذلك توزٌع أرباح نقدٌة سنوٌة قوٌة بنسبة  .%5وقد حقق الصندوق عائدات
بنسبة تزٌد عن  %55لفترة الخمس سنوات الماضٌة مقارنة بعائدات متواضعة بنسبة  %01لمؤشر تداول
خالل نفس الفترة.
وٌرجع ذلك فً األساس إلى خبرة سٌكو فً إنتقاء أسهم الشركات المتوقع أن تستفٌد من اإلصالحات
االقتصادٌة ،وأسعار الفائدة المتزاٌدة ،وتحسن القوانٌن التنظٌمٌة.
"و نظراَ إلنخفاض االستهالك نسبٌاً ،فإننا نتطلع إلى الشركات المدارة بشكل جٌد والتً سوف تستفٌد مباشرة
من وجود اقتصاد أكثر تنوعا ً وانفتاحا ً فً ظل جهود المملكة الرامٌة إلى عدم االعتماد كلٌا َ على الدخل من
النفط "،كما ٌقول سروار.
"لقد كان تأثٌر انخفاض أسعار النفط صعبا ً للغاٌة على االقتصاد المحلً على مدى الثالث سنوات الماضٌة.
وقد لجأت الشركات الذكٌة إلى خفض التكالٌف واالستحواذ على حصة أكبر فً السوق .هذا إلى جانب
توافر بعض الفرص االنتقائٌة فً الشركات التً نجحت فً التغلب على ظروف السوق كشركات
االتصاالت والشركات األستهالكٌة .كما أن عملٌات االندماج المصرفٌة سوف تعود بالفائدة على المستثمرٌن
أٌضاً".
وعلى المستوى األقتصادي  ،ونتٌجة ألرتفاع أسعار النفط واإلصالحات الهٌكلٌة التً اتخذتها الحكومة ،تبدو
األحصائٌات االقتصادٌة لعام  8107أفضل بكثٌر مقارنة بعام  .8106ومن المتوقع تحقٌق المزٌد من
التعافً فً العامٌن القادمٌن وذلك مع تزاٌد وتٌرة اإلصالحات.
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"ومما هو جدٌر بالذكر ،إن إدراج شركة أرامكو وتطبٌق ضرٌبة القٌمة المضافة وغٌرها من الضرائب
والحد من الدعم تمثل بعض اإلنجازات الرئٌسٌة التً سوف ٌتابعها السوق عن كثب خالل العامٌن القادمٌن.
والشك أن مثل هذه اإلصالحات واإلجراءات لن تساعد فً تحسٌن المرونة المالٌة للحكومة فحسب ،بل
ستضمن أٌضا ً االستفادة من األسواق المالٌة بشكل أكثر فعالٌة فٌما ٌتعلق بتخصٌص رأس المال مثلما هو
الحال فً الدول المتطورة .وسٌبقى نمو وتطور األسواق المالٌة إحدى األولوٌات الرئٌسٌة للحكومة "،كما
أضاف سروار.
صندوق سيكو ألسهم المملكة
الشهز

عائدات صندوق سيكى عائدات تداول
ألسهن الوولكة
%8,1
%8,6
%3,1
%7,6
%4,3
%1,6
%17,1%5,5%7,4%8,9
%75,5
%33,7
%6,1
%8,6
%1,9
%1,4

يونيو 7117
العائذ السنوي حتى تاريخه (يونيو )7117
7116
7115
7114
7113
7117
( 7111فبراير إلى ديسمبر)

%7,1
%7,6
%13,6
%7,1%55,4
%63,3

آخر  3شهور
آخر  6شهور
آخر سنة
آخر  3سنوات
آخر  5سنوات
هنذ طزحه (فبزايز  7111إلى يىنيى )7117

%6,1
%3,1
%14,7
%71,9%17,8
%16,8

نبذة عن سيكو ش.م.ب( .م):
ُتعد سٌكو شركة مساهمة بحرٌنٌة مقفلة مرخصة من قبل مصرف البحرٌن المركزي كبنك جملة تقلٌدي
حرٌن مقراً لها واآلخذة بالتوسع على المستوٌٌن اإلقلٌمً والدولً ،وهً من أهم بنوك
وتتخذ من مملكة ال َب َ
الجملة فً منطقة مجلس التعاون الخلٌجً .وتقدم الشركة مجموعة منتقاة من الخدمات المصرفٌة
اإلستثمارٌة التً تشمل الوساطة وصناعة السوق وخدمات الخزٌنة وإدارة األصول وتموٌل المؤسسات
وحفظ األوراق المالٌة وإدارة الصنادٌق اإلستثمارٌة التً تستند إلى األبحاث اإلستثمارٌة ذات القٌمة
المضافة.
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حرٌن لألوراق المالٌة فً عام 8110
بدأت سٌكو مزاولة أعمالها عام  0995وتم إدراج أسهمها فً
سوق ال َب َ
ِ
كشركة مُقفلة .ولسٌكو شركتٌن تابعتٌن ومملوكتٌن لها بالكامل ,هً شركة سٌكو لخدمات الصنادٌق
اإلستثمارٌة التً ُتعد شركة متخصصة فً أعمال حفظ األوراق المالٌة وخدمات أدارة الصنادٌق اإلستثمارٌة
على المستوى اإلقلٌمً .وشركة األوراق المالٌة واإلستثمار (اإلمارات) دار وساطة مالٌة مقرها فً أبو
ظبً و مرخصة من قبل هٌئة األوراق المالٌة والسلع فً اإلمارات للقٌام بأعمال الوساطة المالٌة فً جمٌع
أسواق األسهم فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة.

لالستفسار اإلعالمً ٌرجى االتصال بـ:
ندٌن عوٌس
قسم العالقات العامة
سٌكو ش.م.ب( .م)
البحرٌن
مباشر+973 1751 5017 :
البرٌد اإللكترونًnadeen.oweis@sicobahrain.com :
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