صندوق استثمار بنك كريدي اجريكول مصر الثاني
محفظة الصندوق

التقرير الربع سنوي
الربع الثاني لعام ٢٠١٩

أداء الصندوق
الفترة

ھدف االستثمار
الھدف االستثماري الرئيسي للصندوق ھو تعظيم رأس المال المستثمر على المدى
الطويل من خالل تحقيق أعلى عوائد ممكنة تتناسب مع درجة المخاطر المرتبطة
باألدوات المستثمر فيھا بالصندوق.

مجاالت االستثمار
 يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في األوراق المالية للشركات المدرجة فيالبورصة المصرية
 -يمكن للصندوق أيضا االستثمار في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات

األداء

الربع الثاني ٢٠١٩
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العائد منذ بداية العام ٢٠١٩

٤٫٠٪

٢٠١٨
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منذ  ٥سنوات

٧٣٫٥٪

منذ التأسيس

٨١٤٫٢٪

الشركات وسندات التوريق والودائع وفقا ً للنسب المسموح بھا فى نشرة االكتتاب.

توزيع األصول

النقدية
%١٠٫٤

االكتتاب/االسترداد
 يقدم الصندوق سيولة أسبوعية للمستثمرين يتم تحديد سعر الوثيقة فى آخر يوم عمل مصرفى من كل أسبوع -الحد األدنى لالكتتاب ھو  ٥وثائق استثمارية

بيانات الصندوق
نوع الصندوق

أسواق أسھم مفتوح

تاريخ التأسيس

أبريل ١٩٩٧

سعر الوثيقة ج.م

١٨٩٫٧٧

اجمالي التوزيعات منذ التأسيس

١٠٧٫٧٥

كود الصندوق فى Bloomberg
كود  ISINالخاص بالصندوق

EFGCRAI
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مدير االستثمار
شركة اإلدارة
مدير االستثمار
مساعد مدير االستثمار

ھيرميس إلدارة الصناديق
نبيل موسى
مصطفى عامر

بيانات التواصل

فاكس
العنوان االلكتروني

تحليل السوق
أداء سوق األسھم
 انخفض مؤشر  EGX٣٠بنسبة  %٤٫٣في الربع الثاني من عام  ٢٠١٩نتيجة عودة وتيرة الحرب التجارية بين أمريكا والصين والتي أدتإلى اضطرابات في جميع األسواق الناشئة .وعلى الرغم من ذلك العائد منذ بداية العام مازال إيجابيا بنسبة  .%٨٫٢وقد انخفض أيضا مؤشر
 EGX٣٠ cappedبنسبة  %٧٫٩ليصل العائد منذ بداية العام إلى .%٣٫٨
 انخفض متوسط التداول اليومي بنسبة  %٤٢٫٧من متوسط حجم تداول بـ ٩٧٨مليون جنية في الربع األول من عام  ٢٠١٩إلى  ٥٩٥مليونجنية في الربع الثاني من العام.
 سجلت المؤسسات األجنبية والمحلية صافي شراء بـ ٥٤٤مليون جنية و ٢٨٥مليون جنية مصري على التولي أما المؤسسات اإلقليمية سجلتصافي بيع بـ ١٠٢مليون جنية مصري

بنك كريدي أجريكول مصر
تليفون

اسھم
%٨٩٫٦

١٩٠٧٧
+٢٠٢- ٢٧٣٨٠٥٨٤
http://www.ca-egypt.com/

 وقد ارتفع أداء سھم البنك التجاري خالل الربع بنسبة  %٧٫٩لوجود نسبة شراء عالية من قبل المستثمرين األجانب .وارتفع أيضا سھم شركةجلوبال تيليكوم بـ %٦٫٠بعد موافقة الھيئة المصرية للرقابة المالية على عرض شركة  VEONلشراء أسھم شركة جلوبال تيليكوم
 أما على الجانب االخر تدھور أداء قطاع االسمنت نتيجة فائض في سوق المعني مما أدى إلى انخفاض ربحية شركة األسمنت في السوقحيث انخفض أداء شركة العربية لإلسمنت بنسبة  %٣٩٫١وأداء شركة السويس لإلسمنت بنسبة %٣٩٫٩
التطورات االقتصادية
 أبقي البنك المركزي المصري سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة عند مستوى  %١٦٫٧٥و  %١٧٫٧٥على التوالي دون تغييرضمن اجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو ٢٠١٩
 انخفض العجز في الموازنة بنسبة  %٥٫٣من اجمالي الناتج المحلي في التسعة أشھر األولي من العام المالي ١٩/١٨ سجلت مصر فائض أولي في الموازنة بنسبة  %٠٫٧من اجمالي الناتج المحلي رفعت وكالة فيتش تصنيفھا االئتماني لمصر من ) (Bإلى ) (B+بنظرة مستقرة ،ورفعت أيضا وكالة موديز تصنيفھا االئتماني لمصر من) (B٣إلى ) (B٢بنظرة إيجابية لمصر
 أرتفع العجز في الحساب الجاري بنسبة  %٨٫٩ليصل إلى  ٣٫٨٥مليار دوالر في النصف األول من العام المالي ١٩/١٨ ارتفع احتياطي النقد األجنبي ليصل إلى  ٤٤٫٣٥مليار دوالر في شھر يونيو ٢٠١٩ انخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ بنسبة  %٤٫٨في شھر يونيو ليصل من  %١٤٫١في مايو  ٢٠١٩إلى %٩٫٤استراتيجية االستثمار
 يعتقد مدير االستثمار أن سوق األسھم يتعرض إلى أزمة سيولة نتيجة اتجاه المستثمرين األجانب إلى االستثمار في سوق األذون والسنداتولكن متوقع تحسن تلك األزمة نسبيا من خالل تنفيذ شركة  VEONعرض شرائھا أسھم شركة جلوبال تليكوم المتوقع حدوثه في شھر
أغسطس والذي سيوفر سيولة عالية في سوق األسھم بحوالي  ٤٥٠مليون دوالر .ولكن يعتمد أداء السوق على المدى المتوسط على متى
سيقوم البنك المركزي بمعاودة سياسته التوسعية من خالل خفض أسعار الفائدة باإلضافة إلى النتيجة التي ستصل إليھا أمريكا والصين في
المفاوضات التجارية.
 يتوقع مدير االستثمار تفوق أداء السوق المصري على األسواق الناشئة األخرى كما كان الوضع خالل الخمسة أشھر األولى من عام ٢٠١٩حيث متوقع قيام البنك المركزي بمعاودة سياسته التوسعية بدليل نسبة التضخم المعلنة باإلضافة إلى األسعار الجذابة الحالية في السوق .ولكن
نتيجة التذبذبات التي يتعرض إليھا السوق في الوقت الحالي ،سنستمر في استثمار بنسبة كبيرة في شركات ذات ميزانية قوية ونسبة ديون
منخفضة

