صندوق استثمار بنك البركة مصر
تقرير الربع السنوى الثاني ٢٠١٥
أداء الصندوق
شھد السوق المصرى حالة من التذبذب خالل الربع الثانى من عام  .٢٠١٥وجاء ذلك نتيجة للعديد من األخبار من بينھا تأجيل تطبيق قانون الضرائب
على االرباح الرأسمالية الجديد لمدة عامين ،تصاعد أزمة الديون باليونان ،وحالة البيع من المؤسسات الحكومية قبل نھاية السنة المالية مما اثر
على أداء السوق مع نھاية الربع الثانى من العام .بلغ أداء الصندوق فى الربع الثانى من عام  %٦٫٣- ٢٠١٥بينما بلغ أداء مؤشر %٧٫١- EGX٣٠
عن نفس الفترة.

االقتصاد و سوق االسھم
استمرت الطروحات العامة بالبورصة المصرية خالل الربع الثانى من عام  ٢٠١٥حيث قامت شركة إعمار مصر وھى رائدة فى مجال التطوير العقارى
للمجتمعات السكنية المرموقة بطرح  ٦٠٠مليون سھم فى البورصة المصرية بسعر  ٣٫٨٠جنية مصرى للسھم .وقد شھدت عملية الطرح نجاحاً
ملحوظاً حيث تم تغطية الطرح  ١١٫٢مرة فى االكتتاب الخاص و  ٣٦٫٠مرة فى االكتتاب العام .والجدير بالذكر ان شركة إيديتا للصناعات الغذائية
اظھرت أداء قوى خالل الربع الثانى من العام حيث ارتفع سعر سھم الشركة بحوالى  %٥٧خالل تلك الفترة .وعلى صعيد نتائج أعمال الشركات،
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن صافى دخل بلغ  ١٨٨مليون جنية مصرى خالل الربع األول من عام  ٢٠١٥أى بما يعادل زيادة سنوية بنسبة
 .%١٧وقد ارتفعت مبيعات الشركة خالل الربع بنسبة  %١٠٩لتبلغ  ١٫٨٣مليار جنية مصرى مقارنة بالربع السابق لتتفوق على حجم المبيعات
المستھدفة من الشركة بحوالى  .%٢١وقد أعلنت شركة جھينة ايضاً عن نتائج أعمال قوية خالل الربع األول من عام  ٢٠١٥حيث ارتفع صافى
دخل الشركة بنسبة  %٥١على أساس سنوى ليبلغ  ٦٥٫٢مليون جنية مصرى نتيجة لتعافى الھوامش الربحية للشركة خالل الربع األول من العام.
وعلى الصعيد االقتصادى ،تلقى البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة  ٦٫٠مليار دوالر أمريكى من دول الخليج والمتفق عليھا خالل مؤتمر دعم
االقتصاد المصرى .وبناءاً على ذلك ارتفع صافى االحتياطى الدولى خالل الربع الثانى من العام ليبلغ  ١٩٫٦مليار دوالر امريكى فى نھاية شھر مايو
وذلك بعد سداد بعض الديون المستحقة والبالغ قيمتھا مليار دوالر امريكى خالل الشھر .وأعلنت مؤسسة ستاندرد أند بورز عن تعديل تصنيفھا
لمصر من مستقر الى تصنيف إيجابى بعد أن شھدت البالد انتعاش تدريجى لإلقتصاد المصرى وذلك منذ عام  .٢٠١٤وقد أعلنت الحكومة عن
استھداف نمو اجمالى الناتج المحلى ليصل الى  %٥خالل السنة المالية  ٢٠١٦/٢٠١٥مع تحسن كبير فى استثمارات القطاع العام والخاص
باالصافة الى المزيد من التخفيضات فى حجم الدعم الحكومى على البنزين .وارتفع حجم االستثمار االجنبى المباشر خالل الربع الثالث من السنة
المالية  ٢٠١٥/٢٠١٤ليبلغ  ٣٫٠مليار دوالر امريكى .وشھد حجم التضخم السنوى ارتفاع ملحوظ ليبلغ  %١٣٫١فى مايو  ٢٠١٥مقارنة بـ%١١٫٠
خالل الشھر السابق وذلك نتيجة إلرتفاع شديد فى اسعار المنتجات الغذائية قبل شھر رمضان .والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية قامت بإصدار
أول سندات دولية منذ عام  ٢٠١٠حيث أصدرت الحكومة سندات لمدة  ١٠أعوام بقيمة  ١٫٥مليار دوالر بعائد يبلغ  .%٦٫٠وشھد اإلصدار قبول كبير
من قبل المستثمرين األجانب حيث تم تغطية حجم اإلصدار  ٣مرات.

.استراتيجية االستثمار
وتضم محفظة استثمارات الصندوق الحالية مزيج متنوع من أسھم الـبيتا المرتفعة  ،األسھم الدورية واألسھم الدفاعية والتى تعكس رؤية مدير
االستثمار عن التقلبات المتوقعة فى السوق خالل الفترة المقبلة .وسوف يحافظ مدير االستثمار على نسبة استثمار الصندوق الحالية فى األسھم
مع متابعة تطور األوضاع المحلية والدولية الحالية بحذر.

أفضل صندوق إسالمي لألسھم )(Thomson Reuters Lipper Fund Awards ٢٠١٤

اكبر خمس شركات

أداء الصندوق
الفترة

األداء

الشركة

القطاع

الربع الثاني ٢٠١٥

-٦٫٣٪

مجموعة طلعت مصطفى القابضة

العقــارات

الربع االول ٢٠١٥

-٣٫٠٪

السويدي للكابالت

خدمات و منتجات صناعية

٢٠١٤

١٩٫٠٪

٢٠١٣

٢٥٫٦٪

المصرية الدولية للصناعات الدوائية  -ايبيكو

رعاية صحية و ادوية

٢٠١٢

٣٩٫٩٪

٢٠١١

-٤٣٫٤٪

٢٠١٠

٥٫٥٪

٢٠٠٩

١٠٫٧٪

٢٠٠٨

-٣٨٫٦٪

٢٠٠٧

٤٢٫٦٪

٢٠٠٦

١٤٫٨٪

منذ التأسيس

٢٤٫٥٪

بنك البركة مصر

بنوك اسالمية

السادس من اكتوبر للتنمية و االستثمار

العقــارات

بيانات الصندوق
االكتتاب/االسترداد

سعر الوثيقة

اسبوعي /اسبوعي

 ٦٨٫٩٢ج.م.

إدارة الصندوق

إجمالي التوزيعات منذ التأسيس

المجموعة المالية ھيرميس إلدارة األصول

 ٥٧٫١ج.م.

تاريخ التأسيس

مدير الصندوق
نبيل موسي

مايو ٢٠٠٦

مساعد مدير الصندوق

سعر الوثيقة عند التأسيس

مصطفي عامر

 ١٠٠ج.م.

كود رويترز

كود بلومبرج

٦٥٠٧٧٥٦٨

EFGSAFA

توزيع االصول

الموارد االساسية
%٢٫٦٦

البنوك االسالمية
%٦٫٩٧

الكيماويات
%٤٫٨٤

النقدية
%٢٠٫٨٣

التشييد و مواد البناء
%٤٫٦٦
الخدمات المالية باستثناء
البنوك
%٤٫٠٩

االتصاالت
%٨٫٦٠

االغذية و المشروبات
%٧٫٥٧
االدوية
%٥٫٦٩
خدمات و منتجات صناعية
%٦٫٣٠

للمزيد من المعلومات:
بنك البركة مصر
تليفون ١٠) ٢٠٢-٣٧٤٨١٧٧٧ :خطوط(
فاكس٢٠٢-٣٣٧٦١١٤٥٣ :

العقارات
%٢٣٫٩٧
منتجات منزلية و شخصية
%٣٫٨٢

