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Fadhel Makhlooq, Chief Capital Markets Officer.

SICO’s Bahrain Liquidity Fund Ends 2019 with a Boost to
Liquidity and Performance on the Bahrain Bourse
The BD 42.5 million Bahrain Liquidity Fund was established in 2016 with the aim of improving the
Bahrain Bourse’s average daily trading volume
SICO BSC (c), a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank
(licensed as a conventional wholesale bank by the Central Bank of Bahrain “CBB”), announced
today that the Bahrain Liquidity Fund (BLF), now in its fourth year, has continued to make a major
impact on the average daily traded volume (ADTV) of the Bahrain Bourse. The Bahrain Bourse
ADTV has reached BD 1.121 million in 2019 increasing by four folds since inception in 2016
BLF transactions in 2019 represented 31.25% of the total ADTV on the Bourse compared to the
22% recorded in 2018.
Commenting on the track record and performance of the Fund, Fadhel Makhlooq, SICO’s Chief
Capital Markets Officer, said, “The Fund had a positive impact on the BHB despite its reduced size,
resulting from paying back in cash 10% of the Fund’s size to its shareholders, in addition to paying
out all dividends received during 2019. The increase in the participation rate over last year is a
clear manifestation of the Fund’s role as a liquidity provider.”
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In terms of returns, the BLF has generated an annual return on capital of 8.19% representing a net
asset value (NAV) of BD 39.5 million. This return includes cash dividends distributed to Fund
unitholders.
“We are extremely proud of these results which are a reflection of SICO’s capabilities as a market
maker, a concept that we pioneered two decades ago,” said Makhlooq. “Since its launch in 2016,
the BLF has had a huge impact on investor sentiment, market volumes, valuations and
performance.”
“The 20.4% performance of the Bahrain All Share Index during 2019 was the second best in the
GCC region and a clear indication of investors’ confidence in the Bahraini market. Looking ahead,
we believe the market will enjoy a positive year during 2020 supported by fundamentals and
generous yields,” Added Makhlooq.

About BLF
BLF was initiated and co-seed by SICO and a group of prominent Bahrain-based financial
institutions: BBK, Bahrain Mumtalakat Holding Company, Osool and NBB. The Fund seeks to
enhance liquidity on the Bahrain Bourse by reducing Bid Ask spreads and enhancing market
depth. The fund also seeks to create absolute returns to investors around the level of market
returns.
SICO continues to maintain its position as the leading market maker on the Bahrain Bourse. In
2018 the Bank was also awarded new licenses to act as market maker on both UAE exchanges,
the DFM and ADX.

-Ends-
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About SICO
SICO is a leading regional asset manager, broker, market maker and investment bank, with USD 2.1 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 asset management provider, SICO
Financial Saudi Company. 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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فاضل مخلوق ،الرئيس التنفيذي لدائرة أسواق المال

صندوق البحرين لدعم سيولة بورصة البحرين ينهي عام  2019بارتفاع في السيولة واألداء
صندوق البحرين لدعم سيولة بورصة البحرين الذي يبلغ حجم رأسماله  42.5مليون دينار بحريني تأسس في العام  2016بهدف
تنشيط و زيادة المتوسط اليومي لقيمة التداوالت في بورصة البحرين
أعلنت سيكو ش.م.ب (م) ،البنك اإلقليمي الرائد في مجال إدارة األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية االستثمارية
(والمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي) ،اليوم أن صندوق البحرين لدعم سيولة بورصة البحرين
يواصل في عامه الرابع تأثيره الملموس في دعم مستوى المتوسط اليومي لقيمة التداوالت في بورصة البحرين ،حيث وصل هذا
المتوسط إلى  1.121مليون دينار بحريني في  2019بزيادة أربعة أضعاف منذ طرح الصندوق عام . 2016
واستحوذت تداوالت صندوق البحرين لدعم سيولة بورصة البحرين في عام  2019على حصة تعادل  %31.25من إجمالي
المتوسط اليومي لقيمة التداوالت في البورصة ،مقارنة بحصة الصندوق في عام  2018والتي بلغت  %22من إجمالي المتوسط
اليومي لقيمة التداوالت.
وحول سجل أداء الصندوق ،قال الرئيس التنفيذي لدائرة أسواق المال في سيكو فاضل مخلوق " :نجح الصنوق في تحقيق تأثير إيجابي
هائل على بورصة البحرين بالرغم من تخفيض قيمة الصندوق عن طريق استرداد المساهمين ما نسبتة  %10من قيمة استثمارهم
األولي  ،باإلضافة إلى توزيع جميع األرباح التي تحققت خالل عام  .2019إن زيادة نسبة المشاركة مقارنة بالعام الماضي هي دليل
واضح على دور الصندوق كمزود للسيولة".
وفيما بتعلق بالعائدات ،حقق صندوق البحرين لدعم سيولة بورصة البحرين عائدا سنويا على رأس المال بلغ  %8.19بما يمثل
صافي قيمة أصول تبلغ  39.5مليون دينار بحريني .ويشمل هذا العائد األرباح النقدية الموزعة على حاملي الوحدات في الصندوق.
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"نشعر بالفخر واالعتزاز من النتائج المحققة والتي تعكس إمكانيات وكفاءة سيكو كصانع للسوق ،وهو مفهوم تفردت سيكو في
طرحه ألول مرة في السوق البحرينية منذ عقدين ".وأضاف " :منذ طرح الصندوق في عام  ،2016نجح في تحقيق تأثير إيجابي
هائل على توجهات المستثمرين ورغباتهم ،فضال عن حجم السوق ،والتقييمات ،واألداء".
"بلغ أداء مؤشر بورصة البحرين  %20.4خالل عام  ،2019وهو ما يعتبر ثاني أفضل أداء في منطقة الخليج ،ودليال واضحا
على ثقة المستثمرين في السوق البحرينية .وبالنظر إلى المستقبل ،نرى أن السوق سوف يشهد عاما إيجابيا آخر خالل  2020بدعم
ملموس من العوامل الجوهرية والعائدات المجزية "،كما أضاف فاضل مخلوق.
نبذة عن صندوق البحرين لدعم سيولة بورصة البحرين
تأسس صندوق البحرين لدعم سيولة بورصة البحرين بشراكة بين سيكو ومجموعة من أبرز المؤسسات المالية البحرينية وهي
بنك البحرين والكويت ،شركة ممتلكات البحرين القابضة ،شركة أصول ،وبنك البحرين الوطني .يهدف الصندوق إلى تحسين السيولة
في بورصة البحرين من خالل خفض الهامش بين سعر البيع وسعر الشراء وتنشيط السوق .كما يسعى أيضا إلى تحقيق عائدات
ملموسة للمستثمرين تقترب من مستوى عائدات السوق.
هذا وتواصل سيكو تعزيز مكانتها الرائدة كصانع للسوق لبورصة البحرين .وفي عام  2018حصلت سيكو على ترخيصين جديدين
كصانع للسوق لكل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي لألوراق المالية.

نبذة عن سيكو

تمثل سيكو أحد أبرز البنوك اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة األصول والوساطة و صناعة السوق والخدمات المصرفية االستثمارية ،وتصل قيمة األصول تحت اإلدارة
لديها إلى أكثر من  2.1مليار دوالر أمريكي .وتعمل سيكو اليوم بموجب ترخيص من مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي ،كما تشرف على ثالث شركات تابعه
ومملوكه لها بالكامل ،إحداهما هي سيكو للوساطة المالية ،وهي دار وساطة مالية مقرها أبوظبي ،والثانية هي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية ،وهي شركة
إقليمية متخصصة في أعمال حفظ األوراق المالية .اما الثالثة "شركة سيكو السعودية المالية" (قيد التأسيس) متخصصة في ادارة األصول و مقرها الرياض .وتتخذ سيكو من
مقرا له ،وهي آخذة في التوسع على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،كما تتمتع بسجل حافل باإلنجازات باعتبارها مصرفا ً إقليميا ً موثوق به يقدم مجموعة متكاملة
مملكة البحرين ً
من الحلول المالية ،بما في ذلك إدارة األصول والوس اطة والخدمات المصرفية االستثمارية وصناعة السوق ،والتي يدعمها فريق بحوث قوي من أمهر الخبراء يوفر رؤية
ثاقبة وتحليالت مدروسة عن أكثر من  90بالمائة من األسهم الرئيسية في المنطقة .ومنذ تأسيسها في العام  ،1995دأبت سيكو على تحقيق أداء متفوق في السوق ،وأصبحت
لها قاعدة عمالء عريضة من كبرى المؤسسات .وتمضي سيكو قد ًما في مسيرتها نحو المزيد من النمو واالزدهار ،والتي يقودها التزامها الراسخ بإطار حوكمة مؤسساتية
قوي ،فضال عن سعيها الدائم إلى توطيد أواصر الثقة مع عمالئه .وستواصل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناتها التقنية ورأس مالها البشري الذي يتألف من نحو 100

موظف متميز.
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