صندوق استثمار بنك كريدي اجريكول الثاني
التقرير الربع سنوي الرابع ٢٠١٤
أداء الصندوق
شھد السوق تراجعا قويا خالل الربع األخير من عام  ٢٠١٤نتيجة إلعادة ارتباط السوق المصرى باالسواق العالمية وأسواق الخليج مما أدى الى
زيادة قلق المستثمرين المحليين .بلغت عوائد الصندوق للربع األخير من عام  %-٢٫٧ ٢٠١٤بينما بلغ أداء مؤشر  %-٧٫٩ EGX٣٠عن نفس الفترة.

االقتصاد و سوق األسھم
وكانت نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من عام  ٢٠١٤قوية وتعكس الوضع العام للسوق المصرى .وقد أعلن البنك التجاري الدولي عن أداء نتائج
أعمال قوية للبنك حيث ارتفع صافي الربح بنسبة  %٦على اساس سنوى ليبلغ  ٩٧٢مليون جنيه مصرى وذلك نتيجة تحسن صافى الدخل من
الفوائد وزيادة االتعاب .وعلى صعيد قطاع االسكان ،أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن ارتفاع قوى فى صافي الدخل للمجموعة بنسبة ٪٣٩
على أساس سنوي ليصل الى  ١٣٦مليون جنيه مصرى وذلك نتيجة لتسليم وحدات سكنية ذات ھوامش ربحية عالية .وأعلنت الشركة ايضاً عن
اجمالى قيمة المبيعات خالل الربع والتى بلغت  ١٫٦مليار جنيه مصرى بما يعادل نمو سنوى  .٪٣٩وأعلنت شركة الشرقية للدخان نتائج أعمال
قوية خالل الربع األول من العام المالى  ٢٠١٥/٢٠١٤حيث ارتفعت ايرادات الشركة بنسبة  %٣٩على اساس سنوى لتبلغ  ١٫٦مليار جنية مصرى
نتيجة إلرتفاع االسعار  ،بينما بلغت صافي أرباح الشركة  ٢٧٠مليون جنية مصرى اى بما يعادل نمو سنوى بنسبة  .٪١٧٩وقد أعلنت الشركة ايضاً
عن توزيعات كوبونات بمعدل  ٨٫٥جنية مصرى للسھم أى بنسبة توزيعات  %٤٫٨عن عام .٢٠١٤/٢٠١٣
وعلى الناحية االقتصادية بلغت نسبة نمو اجمالى الناتج المحلى فى مصر  %٦٫٨على اساس سنوى خالل الربع األول من السنة المالية
 ٢٠١٥/٢٠١٤وذلك نتيجة لتأخر الوضع االقتصادى خالل الربع األول من السنة المالية السابقة  .٢٠١٤/٢٠١٣وقد أعلنت الحكومة عن استھداف نمو
سنوى للناتج المحلى يبلغ  %٣٫٨وذلك خالل العام المالى الحالى .والجدير بالذكر ان االنفاق الحكومى على دعم الوقود انخفض بنسبة %٢٩
ليبلغ  ٢٢مليار جنية مصرى نتيجة لرفع جزء من الدعم خالل الربع .وقامت مؤسسة  Fitchو مؤسسة  Moody’sخالل الربع األخير من عام ٢٠١٤
برفع تصنيفھم لمصر من سلبى الى مستقر وجاء ذلك نتيجة لتحسن الوضع السياسى واستقراره خالل الفترة الماضية ،المبادرات الحكومية لضبط
االوضاع المالية للدولة ،والدعم المستمر من دول الخليج .وقد بلغ صافى احتياطى النقدى الدولي  ١٥٫٦مليار دوالر فى ديسمبر  ٢٠١٤وذلك بعد
رد قرض بقيمة  ٢٫٥مليار دوالر لدولة قطر .وبلع معدل التضخم العام  %١٠٫١٣خالل شھر ديسمبر  ٢٠١٤على أساس سنوى مقارنة بـ%٩٫٠٩
خالل شھر نوفمبر .٢٠١٤

استراتيجية االستثمار
ومع نظرة مستقبلية ايجابية للسوق المصرى  ،سيستمر مدير االستثمار فى اتباع سياسة استثمارية تعتمد على نسبة استثمار مرتفعة لالسھم
خالل الفترة المقبلة .وسيقوم مدير االستثمار بتركيز استثمارات الصندوق فى اسھم الشركات التى من المتوقع ان تحقق ارباح عالية على المدى
الطويل وسوف يتم تخصيص نسبة من أموال الصندوق لالستثمار فى االسھم المستفاده من االنخفاض الشديد فى اسعار البترول.

المجموعة المالية ھيرميس أفضل مدير لألصول في مصر خالل عام ٢٠١٤
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