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SICO Publishes its First Annual Investor Return Requirements 
in the GCC Report  

 

 Investors have a generally positive economic outlook for Saudi Arabia, Bahrain, UAE 
and Qatar over the next 12 months. 

 Higher returns are required for listed equities in Qatar while higher rates are required 
for 10-year government bonds in Bahrain and Oman. 

 

SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank 

(licensed as a wholesale bank by the CBB), has released the results of its inaugural investor return 

assessment survey, a first of its kind look into the economic and return expectations of investors 

across the GCC.  

The online survey was conducted during the third quarter of 2021 asking two specific questions to 

investors about overall economic outlook and minimum unleveraged return requirements for different 

asset classes including listed equities, government bonds, real estate, private equity and cash 

deposits for all 6 countries in the GCC. 

The survey respondents, primarily CEOs, CFOs, investment managers, fund managers, institutional 

investors and high-net-worth-individuals (HNWIs), represented a diverse mix of GCC enterprises 

and multinational companies, including both listed and private companies. 

“After nearly two years of living with COVID-19 and the steep economic challenges and volatility that 

came along with it, we set out to provide some clarity and insight into the return expectations of 

investors in the GCC,” said Najla Al Shirawi, SICO’s Chief Executive Officer.  
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“We believe that a proper understanding of investor return requirements will allow investment banks 

and asset managers like ourselves to deliver the right products to investors at the right time with the 

right return profile across asset classes. Tracking investor returns provides an important pulse on 

the various economies of the region,” she added.  

Based on SICO’s analysis of the majority of responses, required returns for listed equities in Saudi 
Arabia, UAE, Bahrain and Oman lies within the 6-8% range. Whereas investors required higher 
returns on their equity investments in Qatar 9-11% and Kuwait 6-11%.  

As for 10-year government bonds, required returns for Bahrain and Oman stood between 6-8%, 
while lower returns were expected for the rest of the GCC countries 3-5%. 

The survey has also indicated that investors are generally bullish on the economic outlook for the 
region in next 12 months particularly when it comes to Saudi Arabia, Bahrain, UAE, and Qatar. 77% 
of respondents had a positive economic forecast for Saudi Arabia, a market that SICO has just 
expanded into with a full suite of financial services, and 53% expected the economy in SICO’s home 
market of Bahrain to perform positively in the coming year. 

While this is the first survey of its kind for SICO, the objective is to repeat the survey annually to 
serve as a point of reference providing empirical data and analysis for regional investor sentiment 
and expectations.  

For access to the full report please visit: sicobank.com  

 

 

 

-  Ends    - 

 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 3.9 bn in 

assets under management (AUM). Today SICO operates under a wholesale banking licence from the Central 

Bank of Bahrain and also oversees three wholly owned subsidiaries: an Abu Dhabi-based brokerage firm, 

SICO Financial Brokerage, a specialised regional custody house, SICO Fund Services Company (SFS), and 

a Saudi-based investment banking company, SICO Capital. 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. 
 

  
Media Contact: 

Ms. Nadeen Oweis 

Head of Corporate Communications, SICO 

Direct Tel: (+973) 1751 5017 

Email: noweis@sicobank.com 
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 نجالء الشيراوي
 الرئيس التنفيذي

 

دول مجلس  أسواق في  عن العوائد المتوقعةسنوي للمستثمرين استبيان  أول تصدر نتائجسيكو 
 التعاون الخليجي 

 ودولة اإلمارات البحرين مملكة  وللمستثمرين تجاه المملكة العربية السعودية،  عامة اقتصادية مستقبلية إيجابية نظرة ،
 شهراً القادمة.  12، على مدى الـ قطر دولة  و العربية المتحدة

 ت في اسنو 10 لمدة عائدات أعلى لألسهم المدرجة في قطر، وعائدات أعلى للسندات الحكومية تحقيق تطلع المستثمر إلى
 . مقارنةَ بباقي أسواق المنطقةعمان سلطنة والبحرين مملكة 

 
 سيكو ش.م.ب )م(، البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية أصدرت

المستثمرين توقعات استبيان لتقييم  لنتائج أو االستثمارية )والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي(،
والعائدات المتوقعة للمستثمرين في  ة، ويعتبر األول من نوعه الذي يستعرض التوقعات االقتصاديمختلف فئات األصولعائدات ل

 جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. 
 

 نظرتهملمستثمرين بشأن توجيه سؤالين محددين ل تم، حيث 2021 فترة الربع الثالث من عام إجراء االستبيان اإللكتروني في تم 

، والحد األدنى للعائدات الصافية المتوقعة لمختلف فئات األصول، بما في ذلك األسهم المدرجة، والسندات العامة االقتصادية
 النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست.  والودائعالحكومية، والعقارات، واألسهم الخاصة، 

 

من نفيذيين، والرؤساء الماليين، ومدراء االستثمار، ومدراء الصناديق، إضافة إلى المستثمرين وقد استهدف االستبيان الرؤساء الت
كل ذلك  ويشمل، وأصحاب الثروات، بما يمثل مجموعة متنوعة من المؤسسات الخليجية والشركات متعددة الجنسيات، الشركات

 الشركات المدرجة والخاصة. من 
 

ومواجهة العديد  19-السيدة نجالء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: "بعد عامين تقريباً من انتشار كوفيد قالتوفي هذا الصدد، 

والتي أثرت على األستثمارات بصورة عامة وعلى تقيمات فئات الصعبة وما صاحبها من تقلبات ملموسة، من التحديات االقتصادية 
 فيالمنتظرة من أألستثمار ورؤية دقيقة بشأن توقعات المستثمرين عن العائدات توفير نظرة واضحة ومن أجل  األصول المختلفه،

  دول مجلس التعاون الخليجي." 
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نحن نعتقد أن تفهم تطلعات العائدات لدى المستثمرين بشكل صحيح سيتيح للبنوك االستثمارية ومدراء وأضافت السيدة نجالء: "
مع تحقيق عائدات عالية في مختلف فئات األصول. إن  مع تطلعات المستثمرين التي تتناسب األصول مثل سيكو تقديم الخدمات 

  القتصاديات المختلفة في المنطقة." هاماً ل مؤشراً يعتبر  عائدات المستثمرينرصد 
 

المدرجة  لالسهم، فقد جاءت العائدات المتوقعة من المستثمرين ردود فعل المشاركين في االستبيانواستناداً على تحليل سيكو ألغلبية 
%. بينما تطلع 8-6في المملكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان ما بين 

 %.11-6و دولة الكويت  %11-9قطر  دولة المستثمرون إلى عائدات أعلى على استثماراتهم على األسهم في

 
%، بينما تطلع 8-6ُعمان تراوحت بين سلطنة بحرين وسنوات، فإن العائدات المتوقعة لمملكة ال للسندات الحكومية لعشرأما بالنسبة 

 %. 5-3المستثمرون إلى عائدات أقل لباقي دول الخليج 

 

مملكة شهراً القادمة، خاصة بالنسبة لل 12وقد أظهر االستبيان أيضاً تفاؤل المستثمرين بشأن النظرة االقتصادية للمنطقة على مدى الـ 

% من المشاركين في االستبيان نظرة 77. فقد أبدى قطردولة  و العربية المتحدة اإلماراتدولة والبحرين مملكة وسعودية العربية ال

 توسعة نشاطها في مع األخذ في االعتبار أن سيكو حرصت مؤخراً علىالسعودية، المملكة العربية  اقتصادية إيجابية متوقعة تجاه 
أداء االقتصاد البحريني  يكونأن من المشاركين في االستبيان % 53كما توقع  .من خالل تقديم خدمات مالية كاملة السوق السعودية

 إيجابياً في السنة القادمة.  –لسيكو  ةالسوق األساسي –
 

وتوقعات المسثمر  مصدر لمعرفة توجهاتتستهدف تكراره سنوياً ليكون بمثابة وويعتبر هذا االستبيان هو األول من نوعه لسيكو، 
 في المنطقة.

 
 . .sicobank.comلإلطالع على التقرير الكامل، تفضل بزيارة 

 

 -    انتهى  -

 نبذة عن سيكو
 
 

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية 
مليار دوالر أمريكي. وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من  3.9تحت اإلدارة لديها إلى االستثمارية، وتصل قيمة األصول 

مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، كما تُشرف على ثالث شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل: سيكو للوساطة المالية، 
المصرفية خدمات لية، وسيكو المالية المزودة لوهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي، وسيكو لخدمات الصناديق االستثمار

والواقع مقرها في المملكة العربية السعودية. وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا لها، وهي آخذة في التوسع على  االستثمارية
ً الصعيدين اإلقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها بنك دم مجموعة متكاملة من الحلول إقليمياً موثوقاً به يق ا

المالية، بما في ذلك إدارة األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق، والتي يدعمها فريق بحوث قوي 
ي بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة. ومنذ تأسيسها ف 90من أمهر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من 

، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق، وأصبحت لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات. وتمضي 1995العام 
سيكو قدًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار، والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية قوي، فضال عن 

قة مع عمالئها. وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الث
 موظف متميز. 100يتألف من نحو 

 
 
 

 
 لمزيد من المعلومات:

 
 ندين عويس

 مدير العالقات العامة
 سيكو

 +(973) 1751 5017هاتف مباشر: 
 noweis@sicobank.comالبريد اإللكتروني: 

 

mailto:noweis@sicobank.com
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