صندوق استثمار بنك االسكندرية االول
تقرير الربع السنوي االول ٢٠١٥
أداء الصندوق
بدأ السوق المصرى عام  ٢٠١٥بأداء جيد وقوة شرائية من قبل المستثمرين اإلقليميين .ومع ذلك ،أدى نقص السيولة فى السوق واحتياج
المستثمرين الى النقدية لإلشتراك فى الطرح العام لشركة اوراسكوم لإلنشاء و شركة إيديتا الى انخفاض أداء السوق نحو نھاية الربع .بلغ أداء
الصندوق فى الربع األول من عام  %-١٫٨ ٢٠١٥بينما بلغ أداء مؤشر  %١٫٤ EGX٣٠عن نفس الفترة.

االقتصاد و سوق األسھم
قامت شركة اوراسكوم لإلنشاء بإدراج  %١١من أسھمھا فى البورصة المصرية خالل الربع األول من عام  .٢٠١٥وقد تم تغطية الطرح  ٥٫٥مرة فى
االكتتاب الخاص و  ٣٫٥مرة فى االكتتاب العام .وقامت شركة إيديتا ايضاً بطرح  %٣٠من اسھمھا فى البورصة المصرية .وقد تم تغطية الطرح بنسبة
كبيرة بلغت  ١٣٫٤مرة فى االكتتاب الخاص و  ٣٫٥مرة فى االكتتاب العام.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركات ،أعلن البنك التجارى الدولى عن تحسن ملحوظ فى صافى الدخل من الفوائد ،والدخل من القروض واالتعاب،
وجودة االئتمان ،وتحسن كبير ايضاً فى نسبة المخصصات خالل الربع الرابع من عام  .٢٠١٤وقد بلغ صافى الدخل للبنك خالل الربع الرابع من عام
 ٢٠١٤حوالى  ١٫٠مليار جنيه مصرى أى بما يعادل زيادة سنوية بنسبة  .%٣٦وقد أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار )سوديك(
عن صافى دخل لعام  ٢٠١٤بلغ  ١٥٤مليون جنية بالمقارنة بخسائر بلغت  ٤٧٧مليون جنية خالل عام  .٢٠١٣وشھدت الشركة انتعاش ملحوظ خالل
عام  ٢٠١٤حيث بلغت نسبة النمو فى صافى المبيعات المتعاقد عليھا  %٢٤خالل العام باالضافة الى انخفاض حجم إلغاء التعاقدات الى %٥
مقارنة بـ %٩خالل عام  ٢٠١٣وزيادة التحصيالت النقدية بنسبة  %٥٩خالل نفس الفترة .وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن تسوية النزاع
الخاص بمشروع "مدينتى" عن طريق سداد مبلغ  ٣٫٠مليار جنيه مصرى لصالح ھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باالشارة الى زيادة حصة الدولة
بالمشروع فى الوحدات السكنية المفروشة بالكامل .وقد أعلنت الشركة ايضاً عن نتائج اعمال قوية لعام  ٢٠١٤حيث بلغ صافى الدخل  ٦٨٢مليون
جنيه مصرى أى بما يعادل زيادة سنوية بنسبة .%١٦٫٥
وكان مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد المصرى ھو الحدث االقتصادى الرئيسى خالل الربع األول من عام  .٢٠١٥وقد حقق المؤتمر نجاحاً ملحوظاً حيث
شھد نسبة حضور كبيرة من قبل وفود أقليمية ودولية .وبلغ إجمالى قيمة االستثمارات ،واتفاقيات القروض ،والمنح المتفق عليھا خالل المؤتمر
حوالى  ٦٠٫٠مليار دوالر أمريكى من بينھا  ٣٦٫٢مليار دوالر أمريكى فى صورة استثمارات و ١٨٫٦مليار دوالر أمريكى فى صورة تعاقدات ھندسية
وتوريد وإنشاء و ٥٫٢مليار دوالر أمريكى فى صورة قروض لصالح وزارة التعاون الدولى .وعالوة على ذلك ،منحت دول الخليج مساعدات مالية إضافية
فى صورة استثمارات و ودائع نقدية فى البنك المركزى المصرى بقيمة  ١٢٫٥مليار دوالر أمريكى .والجدير بالذكر أن نسبة نمو اجمالى الناتج
المحلى فى مصر بلغت  %٤٫٥على اساس سنوى خالل الربع الثانى من السنة المالية  ٢٠١٥/٢٠١٤مقارنة بـ %١٫٤خالل الربع الثانى من السنة
المالية  ٢٠١٤/٢٠١٣نتيجة لحدوث بعض االنتعاش بعد تطبيق االصالحات االقتصادية خالل عام  .٢٠١٤والجدير بالذكر ان البنك المركزى المصرى
نجح فى غلق الفجوة بين سعر الصرف فى السوق الرسمية والسوق السوداء خالل الربع ،حيث انخفضت القيمة الرسمية للجنية المصرى بنسبة
 %٦ليبلغ  ٧٫٥٣مقابل الدوالر االمريكى باالضافة الى فرض حد أقصى على االيداعات النقدية بالدوالر االمريكى فى البنوك.

استراتيجية االستثمار
قام مدير االستثمار بزيادة نسبة استثمارات الصندوق فى قطاع اإلسكان وقطاع مواد البناء والتشييد والذى من المتوقع ان يكونوا األكثر إستفادة
خالل الفترة المقبلة بعد اإلعالن عن المشاريع اإلسكانية والبنية التحتية الكبرى خالل المؤتمر اإلقتصادى .وسوف يقوم مدير االستثمار بإستغالل
أى فرصة استثمارية جذابة فى الشركات المتوقع أن تطرح أسھمھا فى البورصة المصرية خالل الفترة المقبلة.
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