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Mr. Ali Marshad  

 

GCC Inclusion in JP Morgan EMBI Index is Expected to Bring 

in USD 30-60 bn in Inflows to the GCC Sovereign Credit Market 

by the End of 2019 

The GCC fixed income market is expected to benefit from inclusion in the renowned JP Morgan 

EMBI Index according to SICO’s latest investment strategy report 

Starting 31st January 2019, sovereign bonds and Sukuks from Saudi Arabia, the UAE, Bahrain, 

Kuwait and Qatar will gradually gain inclusion on the JP Morgan EMBI Index, which already 

includes Oman. The process of inclusion will be carried out over a nine-month period. Collectively, 

the five new GCC members are expected to represent nearly 11.2 per cent of the index and bring 

in an estimated USD 30 to 60 billion worth of inflows into the GCC sovereign credit market. 

The report notes that Kuwait and Bahrain are expected to be the biggest beneficiaries of the 

inclusion due to their relatively low levels of external debt versus their weight on the Index. Bahrain 

for example, which currently has USD 15 billion of outstanding dollar bonds is due to receive a 

2.1% allocation on the index while Kuwait is expected to receive a 0.8% weightage on the back of 

its USD 8 billion in bonds. This compares with Saudi Arabia’s 3.1% allocation versus USD 47 

billion of eligible bonds and Qatar’s 2.6% versus USD 31 billion in bonds. The report further 

clarifies that these A-rated GCC heavyweights will benefit from yield tightening as they currently 

trade at similar levels compared to lower-rated Eastern European and Latin American countries on 

the Index. 

Commenting on next year’s Index inclusion, Ali Marshad, Head of Asset Management Fixed 

Income at SICO highlighted that: “This is a new chapter for the GCC fixed income market and a 

timely recognition of an industry that has grown to over USD 230 billion of foreign dollar 
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denominated debt. The benefits are likely to be felt immediately by governments and investors 

alike and crucial for the future external financing needs of the region.”  

“There is a lot of passive money tracking the emerging bond market, so including the GCC on the 

JP Morgan EMBI Index will give those investors an opportunity to participate in the region. The 

weights of 11.2 per cent are also quite generous and will act as tail-wind for GCC bonds over the 

next twelve-months,” added Marshad. The news came a week after the US Federal Reserve hiked 

interest rates for the third time this year and is expected to soften the impact from higher borrowing 

costs going forward.  

Regarding the SICO Fixed Income Fund, Marshad said, “we anticipate that the inclusion will allow 

the forward momentum that the fund has already witnessed to continue, and it will also help 

counter the effects of higher interest rates next year. We have already greatly benefitted from our 

overweight exposure to Bahrain this year, particularly after details of the aid package emerged and 

this [inclusion] will just give us another boost.” 

The Fund, which invests in bonds and Sukuks from the GCC has been the best performing fund 

this year amongst its peers and currently offers a yield of 5.8%. Overall the Fund is up by 22.5% 

since its inception in April 2013 and pays a dividend twice per year according to the latest 

factsheet. 

Marshad also advised investors to increase their sovereign GCC exposure if they want to benefit 

from the Index inclusion next year. “Bahrain looks the most attractive as the weightage on the 

Index is relatively high compared to the amount of debt it has. But the other countries also look 

interesting, particularly the older bonds as these are quite illiquid so building a position in them will 

likely push prices up higher relative to the newer [on-the-run] issues.” He also believes that 

“perpetuals” and “floaters” will be some of the performance-driven themes for next year and are a 

“must” for a diversified bond portfolio.  

“SICO enjoys great market access given our leading position in the region, and the valuable 

relationships that we have developed with issuers and international counterparties. To meet the 

growing appetite for fixed income, SICO offers leverage to our clients to enhance their returns as 

well as short term liquidity portfolios to take advantage of higher interest rates,” explained 

Marshad.  

SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with more than USD 1.8 

bn in assets under management. In 2018, SICO was named ‘Best Investment Bank in Bahrain’ at 

the World Finance Awards and ‘Most Innovative Investment Bank’ at the International Finance 

Awards. SICO was also recognized as ‘Best Investment Management Firm - Bahrain’ at the World 

Finance Investment Management Awards 2018. The Bank has maintained its status as the highest 

ranked securities broker on the Bahrain Bourse for the 19th consecutive year; and remained the 

leading fixed income broker for Bahraini Dinar-denominated Government bonds on the Bourse, 

accounting for over 95 per cent of all secondary market transactions. 
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-Ends- 

 

About SICO  

SICO is a leading regional asset manager, broker, and investment bank, with more than USD 1.8 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 Dhabi-based 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 علي مرشد

 

مننالمتوقع نن لسالم ننضمالمدوننوضيلية للى م نن ليتننيلمورنننلل ننال نن لمع لننضالت  ننعم ل

مى ننض لية  لسمنم نن ليتننيل ننع لمتق ننن  لل03-03فنن لفننمف لمننضل نن اللEMBIمتنضرنن  ل

 .9302م ئقوضد لمت  ضييلتىمة لمتخى م  لف لدهضم ل
 

 من المتوقع أن يستفيد سوق السندات والصكوك الخليجية ذات الدخل الثابت من انضمام الدول الخليجية إلى مؤشر جيه بي مورجان

EMBI عن االستراتيجية االستثمارية الصادر من سيكو، وذلك حسب ما يشير أحدث تقرير. 

 

، سوف تنضم السنندات السنيادية والصنكوك منن المملكنة ال ربينة السن ودية ودولنة اامنارات والبحنرين والكوينت 9132يناير  13فاعتباراً من 

النضمام على مدى تسن ة شنرورو ومنن ، الذي يضم حالياً سلطنة عمان، على أن تتم عملية اEMBI وقطر تدريجياً إلى مؤشر جيه بي مورجان

ملينار دوالر أمريكني منن  01إلنى  11بالمائة من المؤشر بما يجلب تقريباً منا بنين  9و33المتوقع أن يمثل الدول الخليجية الخمس الجدد حوالي 

  .التدفقات المالية إلى سوق السندات والصكوك السيادي في دول الخليج

 

ع أن تكون الكويت والبحرين من أكبنر المسنتفيدين منن  نذا االنضنمام بسنبب المسنتويات المنخفضنة نسنبياً منن ويشير التقرير إلى أنه من المتوق

ملينار دوالر أمريكني والتني  31ديونرما الخارجية مقابل وزنرما في المؤشرو ف لى سبيل المثال تملك البحرين في الوقت الحنالي سنندات بقيمنة 

 0% على خلفية سنداترا التي تبلغ قيمترنا 0و1ر، بينما من المتوقع أن تحصل الكويت على وزن بنسبة% من المؤش3و9سوف تحقق وزناً بنسبة 

مليار دوالر أمريكي، بينما يبلغ وزن قطر في  74% مقابل سندات بقيمة 3و1مليارات دوالر أمريكيو  ذا بالمقارنة مع وزن الس ودية الذي يبلغ

سنوف  -A ر دوالر أمريكنيو ويوحنا التقرينر بنذن  نذز ا وزان الخليجينة الكبينرً نسنبياً والمصننفةمليا 13% مقابل سندات بقيمة 0و9المؤشر 

قية تستفيد من تضييق الفارق في ال ائد، حيث يتم تداولرا في الوقت الحالي عند مستويات مماثلة مقارنة بالتصنيف المنخفض لدول أوروبا الشر

  .ودول أمريكا الالتينية في المؤشر

 

النضمام إلى المؤشر في ال ام القادم، يقول علي مرشند، رئنيس إدارً ألنول أدوات الندخل الثابنت فني سنيكوذ كي ند ذلنك فصنال جدينداً وحول ا

ملينار دوالر  911 سواق السندات والصكوك ذات الدخل الثابت في دول الخليج، كما أننه بمثابنة تقندير لسنوق شنرد نمنواً يصنل إلنى أكثنر منن 
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لكوك الدين المقومة بالدوالرو ومن المتوقع أن تستفيد الحكومنات والمسنتثمرون منن مااينا ا نضنمام النى المؤشنر علنى أمريكي من سندات و

 ".الفور، و و ما له أ مية خالة في تلبية احتياجات المنطقة من التمويل الخارجي في المستقبل

 

النشنيطين منن ا جاننب ، لنذا فنضن انضنمام دول الخلنيج إلنى مؤشنر جينه بني تشرد أسواق السندات الناشنةة متاب نة كبينرً منن قبنل المسنتثمرين "

بالمائنة  9و33سيتيا لرؤالء المستثمرين الفرلة للمشاركة في  ا ستثمار في المنطقنةو كمنا أن أوزان بنسنبة  EMBI مورجان لألسواق الناشةة

شرراً القادمة،ك أحاف علي مرشدو وتذتي  ذز ا خبنار ب ند  39ى الـ ي د رقماً كبيراً، وسيشكل دف ة قوية للسندات والصكوك الخليجية على مد

تنذثير  أسبوع واحد من قيام البنك االحتياطي الفيدرالي ا مريكي برفع أس ار الفائندً للمنرً الثالثنة  نذا ال نام، والتني منن المتوقنع أن تخفنف منن

  .ارتفاع تكاليف ااقراض التي توالل الص ود

 

سيكو  دوات الدخل الثابت، يقول علي مرشدذ كنتوقع أن يؤدي  ذا االنضمام إلى استمرار الحركة التصاعدية التي كنان وفيما يت لق بصندوق 

وزن المرتفع الصندوق قد شرد ا، كما ستساعد أيضاً في مواجرة تذثيرات أس ار الفائدً ال الية المتوق ة في ال ام القادمو لقد استفدنا بالف ل من ال

ال ام، خالة ب د الكشف عن حامة المساعدات الخليجية لمملكة البحرين وخبر االنضمام إلى مؤشر جيه بي مورجان، ا مر الذي للسندات  ذا 

  ".يمثل دف ة قوية أخرى للصندوق

 

فر وكان الصندوق الذي يستثمر في السندات والصكوك الخليجية قد شرد أفضل أداء  ذا ال ام بين الصناديق المماثلة ا خرى في المنطقة ، ويو

، ويقنوم بتوزينع أربنار منرتين 9131% منذ تذسيسنه فني أبرينل 1و99%و وقد حقق ارتفاعاً بشكل عام بنسبة 0و1في الوقت الحالي عائداً بنسبة 

 .ا حسب آخر البياناتسنويً 

 

وقد أولى علي مرشد المستثمرين بايادً استحواذ م على السندات والصنكوك السنيادية الخليجينة إذا رابنوا فني االسنتفادً منن انضنمام الندول 

الندينو ولكنن نفنس  الخليجية للمؤشر في ال ام القادمو كوتبدو البحرين ا كثر جاذبية، حينث تتمينا بنوزن أعلنى نسنبياً فني المؤشنر مقارننة بحجنم

ار إلى الشيء ينطبق على الدول ا خرى، خالة السندات ا قدم، حيث أنرا تفتقر للسيولة ال الية وبالتالي فضن بناء مراكا فيرا سوف يدفع ا س 

ون من السندات الداف نة أعلى مقارنة باالدارات ا جدد نسبياًوك كما يؤكد على مرشد بذن السندات كاير منترية السداد ك وكال ائمةك سوف تك

  .لألداء لل ام القادم، لذا فضنرا ت تبر كحروريةك لتنويع محفظة السندات

 

ً في السوق وعالقاترا الوثيقة مع مصدري ال سندات ووالل قائالذ كتتمتع  سيكو بضمكانيات  ائلة لدخول السوق، وذلك بالنظر إلى مكانترا الرائد

إطننار جرودننا لتلبينة الطلنب المتننامي علنى أدوات النندخل الثابنت، تنوفر سنيكو ل مالئرنا فرلنة ت ايننا  والنظنراء منن الشنركات ال المينةو وفني

 ".عائداترم، فضال عن تقديم محافظ للسيولة لألستثمار على المدى القصير لالستفادً من أس ار الفائدً ا على

  

رً ا لنول والوسناطة والخندمات المصنرفية االسنتثمارية وتصنل قيمنة  ذا وتمثل سيكو أحد أبرز البنوك ااقليمية الرائندً المتخصصنة فني إدا

، حازت سيكو على جائاً كأفضل مؤسسة استثمارية في البحرينك حمن 9130مليار دوالر أمريكيو وفي عام  0و3ا لول تحت إدارترا إلى 

ك حنمن جنوائا إنترناشنيونال فايننانسو وفنازت سنيكو جوائا وورلد فاينانسو كما حصلت أيضاً على جائاً كأفضل البنوك االسنتثمارية ابتكناراً 

و وحافظنت سنيكو علنى مكانترنا 9130البحنرينك حنمن جنوائا ورلند فايننانس إنفسنتمنت مانجمننت –بجائاً كأفضل شركة ادارً االستثمارات 

دي كوسني  للسنندات الحكومينة ذات على التوالي، فضنال عنن مركا نا الرينا 32المرموقة كذكثر الوسطاء نشاطاً في بورلة البحرين لل ام الـ 

 بالمائة من كافة م امالت السوق الثانويةو 21الدخل الثابت المقومة بالدينار البحريني في البورلة، مستحوذً على أكثر من 

 

 -نراية البيان-

 

 

 

 



  
 
 

sicobank.com 

صحفيبيان   

 8102أكتوبر  9 –المنامة، مملكة البحرين 

 

 

 نبذً عن سيكو

 

 تمثل سيكو أحد أبرز البنوك ااقليمية الرائدً المتخصصة في إدارً ا لول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية، وتصل قيمة ا لول

مليار دوالر امريكيو وت منل سنيكو الينوم بموجنب تنرخيم منن مصنرف البحنرين المركناي كبننك جملنة  0و3تحت اادارً لديرا إلى أكثر من 

، و ي دار وساطة مالية مقر ا أبنوببي، للوساطة المالية شرف على شركتين تاب تين ومملوكتين لرا بالكامل، إحدا ما  ي سيكو تقليدي، كما ت  

 والثانية  ي شركة سيكو لخدمات الصناديق االستثمارية، و ي شركة إقليمية متخصصة في أعمال حفظ ا وراق الماليةو

 

لرا، و ي آخذً في التوسع على الص يدين ااقليمي والدولي، كما تتمتع بسجل حافل باانجازات باعتبار ا وتتخذ سيكو من مملكة البحرين مقًرا 

بننك إقليمني موثنوق بنه يقندم مجموعنة متكاملنة منن الحلنول المالينة، بمنا فني ذلنك إدارً ا لنول والوسناطة والخندمات المصنرفية االسننتثمارية 

بالمائنة منن ا سنرم  21وي من أمرر الخبراء يوفر رؤية ثاقبة وتحليالت مدروسنة عنن أكثنر منن ولناعة السوق، والتي يدعمرا فريق بحوث ق

 الرئيسية في المنطقةو

 

، دأبت سيكو على تحقيق أداء متفنوق فني السنوق، وألنبحت لرنا قاعندً عمنالء عريضنة منن كبنرى المؤسسناتو 3221ومنذ تذسيسرا في ال ام 

ايد من النمو واالزد نار، والتني يقود نا التاامرنا الراسنا بضطنار حوكمنة مؤسسناتية قنوي، فضناًل عنن وتمضي سيكو قدًما في مسيرترا نحو الم

منن  س يرا الدائم إلى توطيد أوالر الثقة مع عمالئراو وستوالل سيكو االستثمار في تطوير إمكاناترا التقنية ورأس مالرا البشنري النذي يتنذلف

 موبف متمياو 311نحو 
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 ندين عويس

 العالقات العامة، سيكومدير 
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