صندوق استثمار بنك كريدي اجريكول الثاني
تقرير الربع السنوي الثالث ٢٠١٦
أداء الصندوق
بدأ السوق المصرى الربع الثالث من عام  ٢٠١٦بارتفاع بلغ  %١٧٫٧خالل شھر يوليو وأغسطس مما أدى إلى ارتفاع أداء مؤشر  EGX٣٠من عائد سلبي منذ بداية العام
الى عائد إيجابي بلغ  .%١٦٫٤وجاء ذلك نتيجة إعالن الحكومة المصرية عن إعادة بدء المناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ ١٢مليار دوالر على
مدار ثالث سنوات .ومع نھاية الربع الثالث من العام ،شھد السوق المصري عملية بيع وتحقيق لألرباح من قبل المستثمرين مما أدى إلى انخفاض األداء بنسبة .%٣٫٤
استمر المستثمرين األجانب فى عملية البيع خالل الربع بحوالى  ١٫٢مليار جنيه مصري وعلى الجانب االخر بلغ صافي حجم شراء من قبل المستثمرين العرب
والمستثمرين المصريين  ٥٣٧مليون جنيه مصري و ٧٠٦مليون جنيه مصري على التوالى .بلغ أداء الصندوق فى الربع الثالث من عام  %٩٫٦ ٢٠١٦بينما بلغ أداء
مؤشر  %١٣٫٥ EGX٣٠عن نفس الفترة.
االقتصاد و سوق األسھم
بدأت شركة مصر إلنتاج األسمدة )موبـكو( بالتداول في البورصة المصرية في سبتمبر  ،٢٠١٦وھى أول مرة يتم إدراج شركة حكومية فى البورصة المصرية والتداول
عليھا منذ عام  .٢٠٠٥ويصل انتاج الشركة من األسمدة في العام الواحد إلى  ٢مليون طن ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع  ٢٫٢٩مليار جنيه موزع على  ٢٢٩مليون سھم
ذات قيمه إسمية  ١٠جنيه مصري .وعلى صعيد نتائج أعمال الشركات  ،أعلن البنك التجارى الدولى عن نتائج أعمال النصف األول من  ٢٠١٦حيث ارتفاع الدخل من
الفوائد بنسبة  %١٩٫٩ليبلغ  ٤٫٥٣مليار جنيه مصري بينما ارتفع صافي الدخل للبنك أيضا بنسبة  %٢٢٫٢ليصل إلى  ٢٫٢٦مليار جنيه مصري .وجاء ذلك نتيجة لعدة
أسباب من بينھا  (١ارتفاع نسبة ھامش أرباح الفائدة إلى  %٢٫٠٨مقارنة بـ %٢٫٠٢في النصف األول من  (٢ ،٢٠١٥ارتفاع نسبة التكلفة الى الدخل لتصل إلى %٢٥٫٥
نتيجة استحواذ البنك على قطاع التجزئة لسيتي بنك و (٣انخفاض نسبة ضريبة الدخل إلى  .%٢٦٫١وقد أعلنت شركة السويدي للكابالت عن نتائج أعمال النصف األول
من عام  ٢٠١٦حيث انخفضت االيرادات التشغيلية بـنسبة  %٤٫٨لتصل إلى  ١٠.٥٥مليار جنيه .ويعود ھذا التراجع إلى انخفاض حجم مشاريع المقاوالت بنسبة %٢٥٫٩
ليصل إلى  ٣٫٣٩مليار جنيه .ومع ذلك ارتفع صافي الدخل للشركة بنسبة  %١٤١ليصل إلى  ١٫٦٣مليار جنيه مصرى نتيجة أرباح فروق العملة بلغت  ١٩٣مليون جنيه
مصرى باإلضافة الى انخفاض نسبة الضرائب من  %٢٨٫٣في النصف األول من  ٢٠١٥إلى  %١٩٫٢في النصف األول من  .٢٠١٦أما على صعيد قطاع االتصاالت،
اعلنت شركة جلوبال تيليكوم عن تراجع نسبة اإليرادات التشغيلية بـ  %١٫٤لتصل إلى  ١٫٤مليار دوالر .وعلى الرغم من ذلك  ،ارتفعت نسبة األرباح قبل الفوائد
والضرائب واالھالكات بنسبة  %٥٫٣لتصل إلى  ٦٤٤مليون دوالر بسبب األرباح من الشركات التابعة في باكستان وبنجالديش.
وعلى الصعيد االقتصادي ،اعلنت الحكومة المصرية إعادة بدء المناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ ١٢مليار دوالر على مدار ثالث سنوات وذلك
لدعم الموازنة العامة من خالل برنامج إلعادة ھيكلة اإلقتصاد .واعلنت أيضا الحكومة المصرية عن إمكانية طرح سندات دوالرية بقيمة  ٣٫٠ - ٢٫٠مليار دوالر باالضافة
الى الحصول على قرض بقيمة  ٣مليار دوالر من البنك الدولي و ٢مليار دوالر من دولة اإلمارات العربية .باإلضافة إلى ذلك ،وافق البرلمان على قانون ضريبة القيمة
المضافة وتم تطبيقه بداية من يوم  ٩سبتمبر  ٢٠١٦بنسبة  %١٣وذلك خالل األشھر المتبقية من العام المالي  ٢٠١٧/٢٠١٦وسوف تزيد تلك النسبة لتصل الى  %١٤مع
بداية العام المالي  .٢٠١٨/٢٠١٧قامت الحكومة المصرية بزيادة أسعار الكھرباء بنسب تتراوح بين  %٤٧-٢٥على األفراد والمنشأت التجارية بناءاً على نسب االستھالك
وذلك لخفض حجم الدعم بـ  ٣٠مليار جنيه مصرى .انخفض عائد قطاع السياحة من  ٤٫٠مليار دوالر خالل العام المالي  ٢٠١٥/٢٠١٤إلى عجز يصل إلى  ٣٢٠مليون
دوالر خالل العام المالى  .٢٠١٦/٢٠١٥وإنخفضت أيضا تحويالت المصريين بالخارج بنسبة  %١٢٫٦من  ١٩٫٢مليار دوالر في العام المالي  ٢٠١٥/٢٠١٤إلى ١٦٫٨
مليار دوالر في العام المالي  ٢٠١٦/٢٠١٥وبالتالي ارتفع عجز حساب المعامالت الجارية بنسبة  %٥٣٫٧ليبلغ  ١٨٫٧مليار دوالر .باإلضافة إلى ذلك بلغت نسبة التضخم
 % ١٥٫٥والتي تعتبر أعلى مستوياتھا خالل الـ ٧سنوات الماضية .وجاء ھذا نتيجة النخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازي متزامنا ً مع ارتفاع أسعار الكھرباء مما أدى
الى ارتفاع حاد فى األسعار .ارتفع صافي االحتياطي النقدى الدولي بنسبة  %٦٫٦ليصل إلى  ١٦٫٦مليار دوالر في نھاية شھر أغسطس .٢٠١٦
استراتيجية االستثمار
يتوقع مدير االستثمار تحسن أداء السوق المصري في الفترة القادمة مع توقعات انخفاض سعر العملة المحلية و وصول المساعدات النقدية من الخارج والتى من المتوقع أن
تساھم فى تحسن أداء البورصة المصرية .وبناءاً على ذلك ،سيستمر مدير االستثمار فى سياسة انتقاء األسھم المناسبة لمحفظة الصندوق فى الوقت الحالى والحفاظ على
نسبة االستثمار فى األسھم وذلك إلستغالل أى تحسن فى أداء السوق المصرى.
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