Mr. Shakeel Sarwar
INVESTORS ANTICIPATE SIGNIFICANT SURGE IN SAUDI EQUITY MARKET
Focus on index inclusion, reform and rising corporate profitability
Manama, Kingdom of Bahrain –13 May 2018: The Saudi equity market is gaining
momentum as it heads for possible inclusion in MSCI’s influential emerging market index
in 2018, following the FTSE upgrade as an emerging market last month.
“This rally is underpinned by fundamental factors such as corporate earnings growth and
supportive themes in a number of sectors,” said Shakeel Sarwar, Head of Equities Asset
Management at SICO BSC (c). “The market was relatively quiet during 2017 but started to
pick up towards the end of the year with the expansionary budget announcement. This
year, the market is up 15% mainly on the back of news surrounding the Saudi market’s
upgrade by FTSE and MSCI, which is expected to result in passive fund inflows of US$15

billion. Large capital liquid stocks, which are set to prominently feature in the indices, have
been the main beneficiary of the rally.”
Although passive flows will start from March 2019 onwards, active funds benchmarked to
these indices have already started positioning themselves ahead of the upgrade (US$2.5
billion year-to-date), said Mr. Sarwar, adding that market participants estimate that total
active inflows could be in the range of US$15 to 30 billion.
He explained: “We expect an approximately 25% market return in 2018 and 2019, with 10
percent resulting from a price to earnings expansion, which takes the market ratio of
trailing price to earnings to 18 to 19 times, which is not very expensive. Corporate
earnings growth is another driver of returns which turned positive in 2017 after two
consecutive years of contraction. We expect earnings growth will come primarily from the
banking and petrochemical sectors.”
SICO expects many stocks to benefit from cyclical trends and structural changes such as:


Rising interest rate environment, which will provide a significant boost to profits in
the banking sector;



Petrochemical sector profits, which could get a further boost from global growth
and rising oil prices;



Retail sector companies which are gaining market share during a difficult operating
environment (resulting from Saudisation, subsidy cuts, taxes, etc); and



Regulatory changes in the insurance sector, such as enforcement of mandatory
third party liability motor insurance.

SICO’s own Saudi-dedicated country fund, SICO Kingdom Equity Fund, is positioned to
capitalize on the above-mentioned themes. The fund, which started in February 2011, has
generated 60% returns over a five-year period versus a 10% return by the market. In Q1
2018 the fund was up 16% compared to a 9% rise in the market due to SICO’s focus on

investing in companies that are expected to benefit from the Kingdom’s economic reforms,
rising interest rates, and changing regulatory landscape.
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“A significant amount of inflows were generated in the 12-18 months prior to Saudi
Arabia’s inclusion on the emerging markets indices, which we are seeing evidence of
now,” commented Sarwar. “Falling oil prices were tough on the domestic economy over
the last three years. Astute firms have cut costs and gained market share.”
He added: “SICO’s investment philosophy is centered around fundamentals, so when we
are selecting large capital liquid companies which are set to benefit from foreign flows, we
look for well-managed companies with strong earnings visibility and growth potential.”
On the macro front, Saudi Arabia’s fiscal position appears to be significantly better
compared to the past two years due to structural reforms undertaken by the government.
OPEC’s strong output cut compliance, resulting in a significant drop in inventory, has
helped to push oil prices up despite a sharp rebound in US shale oil output, which has
also contributed to the improvement in the Saudi fiscal position.
“With the successful implementation of VAT and partial removal of fuel subsidies, the
market will be closely following other anticipated reforms, as well as the listing of oil giant
Aramco. While Saudi Arabia’s financial position is still strong, with reserve assets of

around US$ 500 billion and significant capacity to borrow, these reforms and measures
will further improve the financial flexibility of the government. The future for the Kingdom
looks exciting as the government sets about modernising the economy by aggressively
venturing into sectors such as tourism, entertainment, alternative energy, and
transportation. Growth and development of capital markets will remain one of the
government’s key priorities in order to ensure efficient allocation of capital,” noted Sarwar.
-EndsSICO BSC (c)
SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with more than USD 1.23
bn in assets under management (AUM). Today SICO operates under a wholesale banking licence
from the Central Bank of Bahrain and also oversees two wholly owned subsidiaries: an Abu Dhabibased brokerage firm, SICO Financial Brokerage and a specialised regional custody house, SICO
Fund Services Company (SFS).
Headquartered in the Kingdom of Bahrain with a growing regional and international presence,
SICO has a well-established track record as a trusted regional bank offering a comprehensive suite
of financial solutions, including asset management, brokerage, investment banking, and market
making, backed by a robust and experienced research team that provides regional insight and
analysis of more than 90 percent of the region’s major equities.
Since inception in 1995, SICO has consistently outperformed the market and developed a solid
base of institutional clients. Going forward, the bank’s continued growth will be guided by its
commitments to strong corporate governance and developing trusting relationships with its clients.
The bank will also continue to invest in its information technology capabilities and the human
capital of its 100 exceptional employees.
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السيد شكيل سروار

كبيرا في سوق األسهم السعودتة ً
املسثمررو ت وقعو ارتفاعًا ً
التركيز على االنضرام ملؤشرات عاملية ًو املزيد من اإلصالحات االق صادتة ونرو ربحية الشركات ً
املنامة ،مرلكة البحرين 13 -ماتو  :8102تواصل سوق األسهم السعودية كسب املزيد من الزخم ي لل اضممامها املحممل إى مشرر  MSCIلألسواق
النارئة ي العام  ،8112وذلك عقب اضممامها إى مشرر  FTSEلألسواق النارئة الشهر املاض ي.
وي هذا الصدد ،قال رئيس قسم إدارة األصول لدى سيكو ش.م.ب( .م) السيد ركيل سروار" :يستند هذا الرتفاع املموقع إى العديد من العوامل
األساسية مثل النمو ي ربحية الشركات وبيئة العمل املواتية لعدد من القطاعات .إذ رهدت السوق حالة من الهدوء النسبي خالل العام  8112ولكنها
عاودت الضمعاش مجددا مع نهاية العام بعد اإلعالن عن امليزاضية العامة الموسعية .وي هذا العام ،رهدت السوق ارتفاعا بنسبة  11باملائة مدفوعة
بالمقارير التي أرارت إى قرب اضممام السوق السعودية إى كل من مشرر  FTSEومشرر  MSCIلألسواق النارئة ،والذي من املموقع أن يساهم ي ضخ
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تدفقات ضقدية غير نشطة تصل إى  11مليار دولر أمريكي .وكاضت الشركات ذات رأس املال الكبير التي تمممع أسهمها بحركة تداول عالية ،والتي يموقع أن
تحصل عل أوزان عالية ي املشررات ،ه أكبر املسمفيدين من هذا الرتفاع".
وأرار السيد سروار إى أضه عل الرغم من أن المدفقات غير النشطة ستبدأ اعمبارا من مارس  8112فصاعدا ،إل أن الصناديق النشطة املقيمة وفقا
ألداء هذه املشررات قد بدأت بالفعل بالسمعداد قبيل الضممام املرتقب ( 8.1مليار دولر أمريكي حتى اآلن) ،مميفا أن املراقبين للسوق يقدرون إجماى
قيمة المدفقات الستثمارية النشطة بين  11و 31مليار دولر أمريكي.
وأوضح قائال" :ضموقع أن ترتفع عوائد السوق بنسبة  81باملائة تقريبا خالل عامي  8112و ،8112وسيكون  11باملائة مما سبق ضتيجة لرتفاع معدل السعر
إى الربحية لألسهم ،وهذا سيزيد من معدل تغير نسبة السعر إى الربحية للسوق بمقدار 12إى  12مرة ،وهو ليس مسموى مبالغا فيه .كما إن ضمو ربحية
الشركات هو أحد العوامل املشثرة ي نسبة العوائد ،والتي سجلت أداء إيجابيا خالل العام  8112بعد تراجعها ملدة عامين مممالين .وضموقع أن يكون ضمو
الربحية مدفوعا بشكل رئيس ي من قبل قطاع البنوك والكيماويات".
وتموقع سيكو اسمفادة الكثير من األسهم من دوران عجلة القمصاد ،إضافة إى المغييرات الهيكلية والتي تشمل:





بيئة أسعار الفائدة اآلخذة بالصعود ،وهو ما سيترجم إى زيادة كبيرة ي أرباح القطاع املصري .
أرباح قطاع البتروكيماويات ،والتي قد تشهد مزيدا من الضمعاش املدفوع بنمو القمصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط.
قطاع المجزئة الذي يواصل الموسع والسمحواذ عل حصة أكبر ي السوق عل الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة (ضاتجة عن السعودة
ورفع الدعم وفرض المرائب وغيرها).
المغييرات المنظيمية ي قطاع المأمين ،مثل تطبيق املسشولية اإللزامية تجاه الطرف الثالث ي قطاع المأمين عل املركبات.

ومن الجدير بالذكر أن "صندوق سيكو ألسهم اململكة" ،الصندوق املخصص للسوق السعودية ،مسمعد بشكل جيد لغمنام فرص المطورات املشار
إليها أعاله والسمفادة منها .وقد حقق الصندوق ،الذي أطلق عملياته ي فبراير  ،8111عائدات بنسبة  01باملائة خالل فترة الخمسة أعوام املاضية
مقارضة بإيرادات السوق السعودية التي بلغت نسبتها  11باملائة فقط للفترة ضفسها .وخالل الربع األول من  ،8112حقق الصندوق زيادة بنسبة 10
باملائة ،ي الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد السوق السعودية بنسبة  2باملائة .ويعود الفمل ي ذلك إى تركيز سيكو عل الستثمار ي الشركات التي
من املموقع أن تسمفيد من اإلصالحات القمصادية ي اململكة وصعود أسعار الفائدة والبيئة المنظيمية اآلخذة بالمغير.
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الفترة ً

صندوق سيكو ألسهم املرلكة ً

مؤشر تداولً ً

الربع األول من 8112

15.9

8.9

سنة واحدة

23.5

12.4

 3سنوات

10.9

-10.3

 1سنوات

58.9

10.5

وقال السيد سروار" :جاءت نسبة كبيرة من المدفقات النقدية خالل فترة  12 – 18رهرا التي سبقت اضممام اململكة العربية السعودية إى مشرري
األسواق النارئة ،والتي نشهد آثارها اآلن .ولقد كان تأثير اضخفاض أسعار النفط صعبا للغاية عل القمصاد املحل عل مدى الثالث سنوات املاضية .وقد
لجأت الشركات الذكية إى خفض المكاليف والسمحواذ عل حصة أكبر ي السوق".
ّ
وأضاف أيما " :تتركز فلسفة الستثمار ي سيكو حول أساسيات السوق ،لذلك عندما ضقوم باخميار الشركات ذات رأس املال الكبير والتي تمممع أسهمها
بحركة تداول عالية والتي يموقع أن تسمفيد من المدفقات النقدية األجنبية ،فإضنا ضبحث عن رركات مدارة بشكل جيد تمممع بآفاق ربح قوية وفرص
للمزيد من النمو".
وعل صعيد القمصاد الكل  ،رهد الوضع املاى للمملكة السعودية تحسنا كبيرا مقارضة بالعامين املاضيين ضتيجة اإلصالحات الهيكلية التي قامت بها
الحكومة .وقد أدى التزام أوبك الصارم بخفض الضماج إى ضقص كبير ي املخزوضات العاملية ،مما ساعد عل اضمعاش أسعار النفط عل الرغم من الرتفاع
الكبير ي اضماج النفط الصخري ي الوليات املمحدة األمريكية ،وساهم هذا أيما ي تحسين الوضع املاى للمملكة السعودية.

وقال السيد سروار" :مع المطبيق الناجح لمريبة القيمة املمافة والرفع الجزئي لدعم الوقود ،باإلضافة إى إدراج الشركة األكبر عل اإلطالق للنفط،
أرامكو ،سيمابع السوق عن كثب املزيد من اإلصالحات املموقعة .وما يزال الوضع املاى للسعودية قويا ،حيث تمملك احمياطي أصول تبلغ قيممه  111مليار
دولر أمريكي وقدرة كبيرة عل القتراض ،وستساهم هذه الصالحات ي زيادة املروضة املالية للحكومة .ويبدو مسمقبل اململكة مشرقا مع بدء الحكومة ي
تحديث القمصاد من خالل الدخول ي مشاريع ي قطاعات مثل السياحة والترفيه والطاقة البديلة والنقل .هذا وسيظل ضمو وتطور أسواق رأس املال أحد
األولويات الرئيسية للحكومة من أجل ضمان كفاءة تخصيص رأس املال".
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ضبذة عن سيكو
تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة املمخصصة ي إدارة األصول والوساطة والخدمات املصرفية الستثمارية ،وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة لديها إى أكثر
من  1.83مليار دولر امريكي .وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين املركزي كبنك جملة تقليدي ،كما تشرف عل رركمين تابعمين ومملوكمين لها
بالكامل ،إحداهما ه سيكو اإلمارات ،وه دار وساطة مالية مقرها أبولبي ،والثاضية ه رركة سيكو لخدمات الصناديق الستثمارية ،وه رركة إقليمية ممخصصة ي
أعمال حفظ األوراق املالية.
وتمخذ سيكو من مملكة البحرين مقرا لها ،وه آخذة ي الموسع عل الصعيدين اإلقليمي والدوى  ،كما تمممع بسجل حافل باإلضجازات باعمبارها بنك إقليمي موثوق به
يقدم مجموعة ممكاملة من الحلول املالية ،بما ي ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات املصرفية الستثمارية وصناعة السوق ،والتي يدعمها فريق بحوث قوي من
أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من  21باملائة من األسهم الرئيسية ي املنطقة.
ومنذ تأسيسها ي العام  ،1221دأبت سيكو عل تحقيق أداء ممفوق ي السوق ،وأصبحت لها قاعدة عمالء عريمة من كبرى املشسسات .وتمض ي سيكو قدما ي مسيرتها
ضحو املزيد من النمو والزدهار ،والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مشسساتية قوي ،فمال عن سعيها الدائم إى توطيد أواصر الثقة مع عمالئها .وسمواصل سيكو
الستثمار ي تطوير إمكاضاتها المقنية ورأس مالها البشري الذي يمألف من ضحو  111مولف ممميز.
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