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GCC DEBT CAPITAL MARKETS RAISED RECORD US$ 69 BILLION IN 2016 

• Issuances in 2017 forecast to increase amidst continued interest rate volatility 

Manama, Kingdom of Bahrain – 11 April 2017: According to Securities & Investment 

Company (SICO) Fixed Income – Asset management market outlook , issuances from 

GCC debt capital markets set a new record in 2016, dominated by megadeals out of 

Saudi Arabia, Qatar and Abu Dhabi. Regional sovereigns raised total debt of US$ 69.1 

billion during the year, outpacing the previous record set in 2014 by US$ 35.6 billion, as 

governments sought to plug their annual budget deficits amid a low oil price 

environment . In a year of continued volatility, yields fell steeply in the first half of 2016 

but started to rebound during the summer months. They then spiked even higher in 

the fourth quarter, following the US election results and the raising of interest rates 

from 0.25 to 0.50 per cent by the US Federal Reserve (Fed).  
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Commenting on the GCC Markets, SICO Chief Executive Officer, Ms. Najla Al Shirawi , 

“Economic reforms and austerity measures being introduced by GCC governments had 

a positive impact on investor sentiment in 2016, with the Barclays GCC USD Bond Index 

closing the year up by 4.8 per cent. “  

Looking ahead, SICO’s Fixed Income – Asset Management notes that while the gradual 

improvement in oil prices, and the OPEC agreement in November to curb crude output 

delivered a much-needed boost to investor sentiment, ongoing fiscal consolidation in 

the GCC is another – arguably more important – factor that should continue to stoke 

investor interest in regional fixed income during 2017. Rising interest rates, a 

steepening yield curve, record debt issuances, and continued market volatility, 

constitute the consensus call for this year. 

US fiscal stimulus, oil price behaviour, and changes in European monetary policy will all 

have an impact on bond prices. Markets are currently positioning for the Fed to raise 

rates at least two more times in 2017, driven mainly by inflation and growth 

expectations. Overall strengthening global growth, moderately rising commodity 

prices, and implementation of the new US Administration’s policies should lead to a 

tightening of risk spreads of GCC debt, and particularly favour non-investment grade 

bonds, according to the report. 

SICO recommends that against this backdrop, it would be practical to overweight 

positions in higher-yielding bonds with shorter durations, with selective exposure to 

high-beta oil names. Bearing in mind that 2017 is likely to be another uncertain year, 

investors should not disregard higher quality credits in case of treasury retracements. 

The report notes that there are opportunities in the GCC perpetual bond space, 

particular those credits with call options which are non-Basel III compliant. These trade 

at higher yields, are more stable than non-callable bonds, and are set to mature prior 

to their original maturity date, thus returning cash sooner to investors. 
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Notably, SICO’s Fixed Income Fund managed by SICO’s fixed income –Asset 

Management team ,  achieved a higher return of 6.0 per cent net of fees, marking its 

third consecutive year of positive performance during which it has continued to 

outperform the benchmark. This is despite its defensive positioning, with the Fund 

targeting consistent and sustainable returns while offering liquidity and capital 

preservation. Since inception in April 2013, the Fund has generated positive monthly 

returns for 73 per cent of the time compared with 64 per cent by the Index, with an 

annualised return of 4.2 per cent versus 3.4 per cent by the benchmark. 

Commenting on this performance, Mr. Ali Marshad, Head of Fixed Income: , said: “The 

Fund’s high yield and spread-positioning strategies were the main attributes of its 

successful performance in 2016; while maintaining a lower duration also helped to 

reduce interest rate volatility and exposure to risk events. Due to its prudent 

investment style and conservative approach, the Fund delivered positive returns, and 

paid a dividend of US$ 2.5 per unit last year.” 

Other fixed income strategies that SICO manages – including Sharia-compliant, short-

term, sovereign/quasi-sovereign and Turkish-component composites – also performed 

positively, and continued to outperform their respective benchmarks. 

With a growing product range, including advisory, discretionary management and 

nondiscretionary services, SICO has developed into a full-fledged conventional and 

Sharia-compliant regional fixed income player. As at 31 December 2016, total assets 

under management with SICO stood at US$ 1.1 billion, of which fixed income assets 

increased by 9 per cent in 2016 compared with the 2 per cent growth witnessed in 

emerging market fund flows. 
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 “We continued to augment SICO’s fixed income product portfolio during the year. To 

meet the needs of Sharia-compliant clients, we developed a US$ 8 million Islamic 

repurchase agreement (repo) featuring a security swap to create cash, which is the first 

of its kind by a conventional bank in Bahrain. We also structured and executed the 

Bank’s first  total return swap, and introduced SICO’s first structured product.”  He 

added. 

_ ENDS_ 

 

Securities & Investment Company BSC (c) (SICO)  

Headquartered in the Kingdom of Bahrain, and with a growing regional presence and 

international footprint, Securities & Investment Company (SICO) is one of the premier 

regional banks focusing on the GCC region. SICO provides a select range of investment 

banking solutions – asset management, brokerage, market making,  and corporate 

finance, which are underpinned by an independent, value-added research capability. 

SICO also provides through its fully owned subsidiary, SICO Funds Services BSCc, custody 

and fund administration solutions.  

Established in 1995, and listed on the Bahrain Bourse in 2003 as a closed company, SICO 

operates under a conventional wholesale banking licence from the Central Bank of 

Bahrain. The Bank has two wholly-owned subsidiaries: SICO Fund Services Company 

BSCc (SFS) – a specialised regional custody house licensed by Central Bank of Bahrain; 

and SICO UAE – an Abu Dhabi-based brokerage firm licensed by the Emirates Securities 

& Commodities Agency. 
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 مرشد عبد الرحمن السید علي  السیدة نجالء محمد الشیراوي                    

 
 

الخلیج في عام و الصكوك بأسواق إصدارات السندات ملیار دوالر أمریكي  69
2016 

تحسباً ألرتفاع معدالت  2017من المتوقع أن یرتفع حجم اإلصدارات في العام  •
 الفائدة

 
وفًقا للتوقعات المستقبلیة إلدارة أصول أدوات الدخل : 2017 أبریل 11المنامة، مملكة البحرین، 

، 2016، سجلت إصدارات أدوات الدین الخلیجیة مستوى قیاسي جدید في العام الثابت لسیكو
من قبل حكومات المملكة العربیة السعودیة وقطر  كبیرة سندات سیادیة اتصدارمدعومة با

 69.1الخلیجیة مبلغ  إصدارات السندات السیادیةوأبوظبي. وقد  بلغ اجمالي المبالغ المجمعة  من 
ملیار دوالر أمریكي خالل السنة، متجاوزًة الرقم القیاسي السابق الذي كانت قد وصلت إلیھ في العام 

حكومات  الر أمریكي، وجاءت ھذه األصدارات في اطار سعيملیار دو 35.6بما مجموعھ  2014
و في  دول مجلس التعاون الخلیجي لسد عجز الموازنات الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط.

ظل استمرار تقلبات أسعار النفط  خالل السنة، شھدت العوائد الحكومیة تراجًعا حاًدا في النصف 
تعافت خالل أشھر الصیف، و ارتفعت في الربع الرابع من السنة ، غیر أنھا 2016األول من العام 

على خلفیة نتائج االنتخابات األمریكیة وقیام االحتیاطي الفدرالي األمریكي برفع أسعار الفائدة من 
 %.0.50% إلى 0.25
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، نجالء لسیكو ، أوضحت الرئیس التنفیذيوفي تعلیقھا على أسواق الصكوك و السندات الخلیجیة
إن اإلصالحات االقتصادیة والتدابیر التقشفیة التي بدأت الحكومات محمد الشیراوي، قائلًة: "

، وحیث ارتفع 2016الخلیجیة بتنفیذھا قد أدت إلى تأثیر إیجابي على أوساط المستثمرین في العام 
 %".4.8مؤشر باركلیز للسندات بالدوالر األمریكي للسنة بنسبة 

 
تقبلیة لسیكو، أن التحسن التدریجي في أسعار النفط واالتفاق الذي توصلت كما تشیر التوقعات المس

، نتج عنھ تحسن ملموس 2016إلیھ الدول األعضاء في أوبك لخفض إنتاج النفط الخام في نوفمبر 
في إقبال المستثمرین، وقد شكلت اجراءات ضبط السیاسات المالیة العامة لحكومات دول مجلس 

بما أكثر أھمیة ألستمرار اقبال المستثمرین على أسواق أدوات الدخل الثابت التعاون عامالً آخر ر
. وإلى جانب ذلك، من المتوقع  استمرار ارتفاع أسعار الفوائد، وتزاید 2017اإلقلیمیة خالل العام 

 انحدار منحنى العائد، وزیادة إصدارات السندات، واستمرار التقلبات في األسواق خالل السنة.
 
متوقع أیضاً ان  تتأثر أسعار السندات بعوامل عدة منھا برنامج األنفاق الحكومي في و من ال 

الوالیات المتحدة، وأداء أسعار النفط، والتغیرات في السیاسة النقدیة األوروبیة. وتستعد األسواق في 
لمتبقیھ من الوقت الحاضر لزیادة االحتیاطي الفدرالي ألسعار الفائدة مرتین على األقل خالل الفترة ا

، وذلك نتیجة لمعدالت التضخم وتوقعات النمو. ومن المتوقع أن یؤدي تعزیز النمو 2017العام 
األقتصادي العالمي بشكل عام، واالرتفاع الطفیف في أسعار السلع، وسیاسات  اإلدارة األمریكیة 

تركیز على الجدیدة التي قد تؤدي الى تضاؤل ھوامش المخاطرة ألدوات الدخل الخلیجیة، وال
 السندات المصنفة بدرجة غیر استثماریة.

 
على ھذه الخلفیة، توصي سیكو بزیادة االستثمار في السندات ذات معدالت العوائد األعلى وفترات 
االستحقاق األقصر، و األستثمار انتقائیاً في سندات شركات یرتبط أداءھا بأداء أسعار النفط. فإذا 

بالضبابیة ، فعلى المستثمرین عدم تجاھل  2017رجح أن تتسم سنة أخذنا في االعتبار أنھ من الم
حدوث تراجع مؤقت  في أسعار فائدة سندات الخزینة سندات الدین ذات النوعیة األعلى في حالة 

األمریكیة . و تبین سیكو  أن ھناك فرًصا لالستثمار في السندات الدائمة ذات فترات استحقاق 
، وعلى األخص السندات التي تشتمل على حقوق خیار استرداد غیر مفتوحة في دول مجلس التعاون
. ویجري تداول ھذه السندات بمعدالت عوائد أعلى، وھي أكثر 3متوافقة مع معاییراتفاق بازل 

استقراًرا من السندات غیر القابلة لالسترداد، ومن المقرر أن یحل أجل استحقاقھا قبل تاریخ 
 عادة النقد إلى المستثمرین في وقت مبكر.االستحقاق األصلي، وبالتالي إ
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والجدیر بالذكر أن صندوق سیكو لألستثمار في أدوات الدخل الثابت الذي یشرف على إدارتھ فریق 
% بعد خصم الرسوم واألتعاب، 6.0إدارة أصول أدوات الدخل الثابت، قد حقق معدل عائد بلغ 

نذ أطالقة، حیث واصل الصندوق تحقیق أداٍء یفوق وھو أداء إیجابي للصندوق للسنوات الثالث م
المؤشر القیاسي. وقد كان ذلك على الرغم من التزام الصندوق باتباع استراتیجیھ استثماریھ 
منضبطھ تستھدف تحقیق عوائد ثابتة ومستدامة مع المحافظة على السیولة ورأس المال. وقد كانت 

% من الوقت، مقارنًة 73إیجابیًة بنسبة  2013 عوائد الصندوق الشھریة منذ تأسیسھ في أبریل
% مقارنًة بمعدل عائد 4.2% من الوقت للمؤشر القیاسي، وبمعدل عائد سنوي بنسبة 64بنسبة 

 %.3.4سنوي للمؤشر بنسبة 
 

: "إن عوائد أدوات الدخل الثابت قائالً  إدارة أصولوقد صرح السید علي عبدالرحمن مرشد، رئیس 
واالستراتیجیات القائمة على مدى الفرق بین سعر البیع والشراء كانت الممیزات الصندوق المرتفعة 

ألصول  ؛ بینما أتاح لنا التزامنا بتقلیص الفترة الزمنیة2016الرئیسیة لألداء الناجح في العام 
". وأضاف  على أصول الصندوق إمكانیة التخفیف من التأثر بتقلبات أسعار الفائدة الصندوق

لوبنا االستثماري الحریص ومنھجیتنا المتحفظة، حقق الصندوق عوائًدا إیجابیة ووزع "بالنظر ألس
 ".2016دوالر أمریكي للوحدة  خالل عام  2.5بلغت  للمستثمرین أرباًحا نقدیة

 
شاملًة المحافظ التي تدیر  –إلى جانب ذلك، حققت أدوات الدخل الثابت األخرى التي تدیرھا سیكو 

شبھ السیادیة والمحافظ قصیرة األجل وتلك المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة السندات السیادیة و
أداًء إیجابًیا  –المقومة بالدوالراألمریكي التركیة المحافظ الشاملة لألستثمار في أدوات الدخل ، و

 أیًضا، واستمرت في التفوق على مؤشراتھا.
 

سیكو، بما في ذلك خدمات االستشارات ومع نمو المنتجات والخدمات الرائدة التي توفرھا 
االستثماریة، وإدارة الصنادیق والمحافظ نیابًة عن العمالء، استطاعت سیكو توسعة قاعدة عمالئھا 
وتنمیة أصولھا تحت اإلدارة، وتبوأت مكانًة رائدة في مجال االستثمارات في أدوات الدخل الثابت 

. حیث بلغ إجمالي األصول تحت إدارة سیكو نھایة میةبشقیھا التقلیدي والمتوافق مع الشریعة اإلسال
الدخل الثابت معدل نمو  أدوات ملیار دوالر أمریكي، حققت فیھا أصول 1.1مبلغ  2016عام 

 % لصنادیق األسواق الناشئة.2مقارنًة بمعدل نمو بنسبة  2016% في العام 9بنسبة 
 

ة أدوات الدخل الثابت خالل السنة، و "لقد واصلنا العمل على تعزیز محفظ وأضاف مرشد قائالً:
ذلك من أجل تلبیة احتیاجات عمالئنا لالستثمارات المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ،  قمنا 

ملیون  8بقیمة  بتقدیم التمویل عن طریق اتفاقیة اعادة شراء متوافقھ مع الشریعة األسالمیة (ریبو)
كما قمنا  التي یقدمھا بنك تقلیدي في مملكة البحرین. وھي تعتبر األولى من نوعھا دوالر أمریكي

 ". (TRS)أیضاً بھیكلة و تنفیذ األستثمارعن طریق عقد مبادلة اجمالي العوائد 
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 :)سیكو (االستثمار و المالیة األوراق شركة عن نبذة
 البحرین مصرف قبل من مرخصة شركةوھي  ،)سیكو(االستثمارو المالیة األوراق شركة ُتعد

 المستویین على بالتوسع واآلخذة لھ مقراً  الَبحَرین مملكة من وتتخذ تقلیدي جملة كبنك المركزي
 الشركة وتقدم .الخلیجي التعاون مجلس منطقة في األقلیمیة  بنوكال أھم من والدولي، اإلقلیمي
 وصناعة الوساطة و األصول إدارة تشمل التي االستثماریة المصرفیة الخدمات من منتقاة مجموعة

كما توفر سیكو  .المضافة القیمة ذات االستثماریة األبحاث إلى تستند التي المؤسسات وتمویل السوق
أیضاً، من خالل شركتھا التابعة والمملوكة لھا بالكامل وھي شركة سیكو لخدمات الصنادیق 

 االستثماریة، خدمات حفظ األوراق المالیة وخدمات إدارة الصنادیق. 
 

 عام في المالیة لألوراق الَبحَرین سوقِ  في أسھمھا إدراج وتم 1995 عام أعمالھا مزاولة سیكو بدأت
 لخدمات سیكو شركة ماھو بالكامل لھا ومملوكتین تابعتین شركتین سیكوتملك  .ُمقفلة كشركة 2003

ومرخصة من  المالیة األوراق حفظ أعمال في متخصصة شركة ُتعد التي االستثماریة الصنادیق
 مالیة وساطة داروھي   )اإلمارات(واالستثمار المالیة األوراق وشركةمصرف البحرین المركزي، 

 التداول بأعمال للقیام اإلمارات في والسلع المالیة األوراق ھیئة قبل من ومرخصة أبوظبي في مقرھا
 . المتحدة العربیة اإلمارات دولة في
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