صندوق استثمار بنك البركة مصر
تقرير الربع السنوى االول ٢٠١٦
أداء الصندوق
تأثر أداء السوق المصرى بطريقة سلبية فى بداية الربع األول من عام  ٢٠١٦نتيجة حركة بيع قوية من قبل المستثمرين العرب واألجانب وذلك بعد
استمرار االنخفاض فى اسعار البترول .وخالل الربع كانت تحركات السوق ضعيفة وذلك حتى شھر مارس  ٢٠١٦حينما حقق السوق أداء قوى بعد
قرار تخفيض قيمة الجنية المصرى أمام الدوالر األمريكى .وقد خلق انخفاض العملة فرصة استثمارية جذابة للمستثمرين االجانب وبناءاً على ذلك
شھد السوق ارتفاع شديد فى متوسط حجم التداول اليومى بالبورصة المصرية نتيجة حركة شراء قوية من قبل المستثمرين األجانب .بلغ أداء
الصندوق في الربع األول من عام  %٦٫٢ ٢٠١٦بينما بلغ أداء مؤشر  %٧٫٤ EGX٣٠عن نفس الفترة..

االقتصاد و سوق االسھم
خالل الربع األول من عام  ،٢٠١٦قامت شركة الصناعات الغذائية العربية )دومتي( بطرح  %٤٩من اسھم الشركة في البورصة المصرية بإجمالى
 ١٫٠١مليار جنية مصرى .وقد شھدت عملية الطرح نجاحاً ملحوظاً حيث تم تغطية الطرح  ٥٫٥مرة فى االكتتاب الخاص و ١٠٫٧مرة في االكتتاب العام
وتم بدء عملية التداول على السھم في منتصف شھر مارس  .٢٠١٦وأعلنت أيضا شركة السويدى للكابالت عن نتائج األعمال لعام  ٢٠١٥وتحقيق
زيادة كبيرة في حجم المبيعات من  ١٧٫٠١مليار جنيه مصري في عام  ٢٠١٤لتصل الى  ٢٠٫٥٧مليار جنيه مصرى في عام  ٢٠١٥أى بما يعادل
زيادة سنوية بنسبة  .%٢٠٫٩وجاء ذلك النمو نتيجة ارتفاع في نسبة اإليرادات من العقود الجاري تنفيذھا بمعدل  ٢٫٤مرة لتصل الى  ٦٫٤٤مليار
جنيه مصري .وتعكس ھذه النسبة مساھمة الشركة في المشروعات والتي طرحتھا الحكومة المصرية باإلضافة الى تحسن في إجمالي الھوامش
الربحية للشركة من %١٤٫٧خالل عام  ٢٠١٤لتصل الى  %١٨٫٣٥خالل عام .٢٠١٥
وعلى الصعيد االقتصادي ،اتخذ البنك المركزي خالل الربع األول من العام بعض القرارات الصارمة بداية بتخفيض في العملة المحلية مقابل الدوالر
األمريكى بنسبة  %١٣٫٦لتصل إلى  ٨٫٨٧جنية مصرى مقابل الدوالر األمريكى .وأعلن البنك المركزي المصرى أيضا أنه سوف يتبع نظام أكثر مرونة
لسعر صرف العمالت األجنبية مما سيؤدي إلى تحسن طريقة انعكاس حجم العرض والطلب فى السوق باإلضافة الى وجود مزيد من الشفافية
والسيولة في السوق .باإلضافة إلى ذلك ،أعلن البنك المركزي المصرى بانة يھدف إلى زيادة صافي االحتياطي الدولي إلى  ٢٥٫٠مليار دوالر خالل
عام  ٢٠١٦من خالل زيادة حجم االستثمارات األجنبية المباشرة والغير مباشرة وذلك بعد عودة ثقة المستثمرين فى السوق المصرى .واستقر
حجم صافي االحتياطي النقدي الدولي على مدار الثالث شھور الماضية حيث يصل حجمه حالياً الى  ١٦٫٦مليار دوالر .وقد شھدت أسواق النقد
ارتفاع اخر فى العوائد بعد أن قامت لجنة السياسيات النقدية بإصدار قرار اخر مع نھاية الربع األول من العام برفع سعر الفائدة بنسبة %١٫٥٠
ليصبح معدل العائد ومعدل اإلقراض لمدة ليلة واحدة ومعدل العمليات الرئيسية للبنك المركزي  %١١٫٧٥ ،%١٠٫٧٥و %١١٫٢٥على التوالي .وقد
اتخذ البنك المركزي المصرى ھذه القرارات بعد قرار خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدوالر االمريكى خالل نفس الشھر وذلك للحد من المضاربة
على العملة والسيطرة على تضخم االسعار الذى قد ينتج عن ذلك..

.استراتيجية االستثمار
سيقوم مدير االستثمار بالبقاء على سياسة تنوع االستثمار المتبعة لمحفظة الصندوق والتى تضم مزيج من االسھم الدفاعية واسھم قطاعات
السلع االستھالكية وذلك للحد من حجم التذبذب فى أداء الصندوق باإلضافة الى التركز فى بعض االسھم الـ high-betaواسھم قطاع اإلسكان
لإلستفادة من اى تحرك إيجابى للسوق.
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