صندوق استثمار بنك البركة مصر
تقرير الربع السنوى الثاني ٢٠١٧
أداء الصندوق
بدأ السوق المصرى الربع الثاني من عام  ٢٠١٧بانخفاض بلغ  %٣٫٦خالل شھر أبريل ذلك نتيجة قيام المستثمرين بجني األرباح بعد االرتفاع الكبير الذي شھده السوق خالل مارس .٢٠١٧
ولكن خالل شھرى مايو ويونيو ارتفع السوق بنسبة  %٧٫٧حيث زادت نسبة شراء األجانب في السوق المصري .باإلضافة إلى ذلك بلغ متوسط حجم التداول اليومي خالل الربع  ٠٫٩مليار
جنيه حيث بلغ صافي شراء المستثمرين األجانب  ٣٫٧مليار جنيه وبلغ صافي حجم البيع للمستثمرين العرب والمستثمرين المحليين  ٠٫٢مليار جنيه و ٣٫٥مليار جنيه على التوالي .بلغ أداء
الصندوق فى الربع الثاني من عام  %٣٫٤ ٢٠١٧بينما بلغ أداء مؤشر  %٣،١ EGX٣٠عن نفس الفترة.

االقتصاد و سوق االسھم
وقامت شركة راية لخدمات مركز االتصاالت بطرح  %٤٩من أسھم الشركة في البورصة المصرية بإجمالي  ٨٠٨مليون جنية مصري .وقد قامت أيضا شركة أم.أم للصناعة و التجارة

العالمية بطرح  %٣٠من أسھم الشركة في البورصة المصرية بإجمالي  ٧٠٨مليون جنية مصري .باإلضافة إلى ذلك أعلنت مؤسسة MSCI

باإلبقاء على تصنيف مصر ضمن األسواق

الناشئة خالل المراجعة النصف سنوية للمؤشر .وقد تم استبدال سھم مجموعة طلعت مصطفى بـسھم المجموعة المالية ھيرميس.
خالل الربع الثاني من عام  ،٢٠١٧نفس الصعيد ،أعلنت شركة السويدي للكابالت نتائج أعمال الربع األول من عام  ٢٠١٧حيث ارتفعت اإليرادات التشغيلية بنسبة  ،%١٠٨٫٥وارتفعت نسبة
األرباح قبل الفوائد والضرائب واالھالكات بنسبة  %١٧٢٫٤لتصل من  ٧١٩مليون جنيه إلى  ١٫٩٦مليار جنيه .باإلضافة إلى ذلك ارتفع صافي الدخل للشركة بنسبة  %٩٩٫٢ليصل إلى  ١٫٥١مليار جنيه خالل
الربع.

وعلى الصعيد االقتصادي ،قامت لجنة السياسات النقدية بإصدار قرار برفع سعري عائد اإليداع و اإلقراض لليلة واحدة بـ %٢٫٠ليصل إلى  %١٦٫٧٥و  %١٧٫٧٥على التوالي .نجحت
مصر في الحصول على  ٣٫٠مليار دوالر أمريكي من خالل طرح اخر سندات دوالرية  .Eurobondوقد تم الطرح على  ٣شرائح كما حدث في الطرح السابق و تم تغطيته  ٤٫٠مرات مع
 %٨٠نسبة طلب من أوروبا و أمريكا الشمالية .باإلضافة إلى ذلك أعلن البرلمان موافقته على قانون االستثمار الجديد الذي يحتوي على العديد من الحوافز للمستثمرين .وقد تم أيضا تطبيق
ضريبة الدمغة على معامالت سوق األوراق المالية بنسبة  ٪٠٫١٢٥يوم  ٢٨يوليو بعد تصديق رئيس الجمھورية على القرار .ومن الجدير بالذكر أن ضريبة الدمغة سوف ترتفع إلى ٪٠٫١٥
بعد أول عام و٪٠٫١٧٥بعد ثانى عام .وقامت الحكومة بخفض الدعم على الوقود بحوالي  ٤٠مليار جنيه مصري .وفي شھر مايو  ،٢٠١٧ارتفع صافي االحتياطي النقدي الدولي بنسبة
 %٨٫٧ليصل إلى  ٣١٫١مليار دوالر وذلك بعد الحصول على  ٣٫٠مليار دوالر من طرح السندات الدوالرية  .Eurobondوقد انخفضت نسبة التضخم السنوية من  %٣١٫٥في ابريل
 ٢٠١٧إلى  %٢٩٫٧في مايو .٢٠١٧

.استراتيجية االستثمار
مدير االستثمار سيقوم بالحفاظ على سياسة استثمارية حذرة للصندوق ولكنه متفائل بأداء السوق خالل الفترة القادمة خاصة بعد االصالحات االقتصادية التي تقوم بھا الحكومة من بينھا رفع
الدعم على الطاقة و زيادة أسعار الفوائد .سيقوم مدير االستثمار بالبقاء على سياسة تنوع االستثمار المتبعة لمحفظة الصندوق مع خفض نسبة االستثمار في أسھم الشركات التي ستتأثر سلباً
خالل الفترة القادمة نتيجة القرارات االقتصادية التي اتخذتھا الحكومة مؤخراً.
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