صندوق استثمار بنك القاھرة التراكمي
تقرير الربع السنوي الثالث ٢٠١٧
أداء الصندوق
رتفع السوق المصرى خالل الربع الثالث من عام  ٢٠١٧بنسبة  %٣٫٦٨حيث كان مستقر خالل األشھر األولى من الربع وارتفع في سبتمبر بنسبة  %٣٫٥٠حيث زادت
نسبة شراء األجانب في السوق المصري .باإلضافة إلى ذلك بلغ متوسط حجم التداول اليومي خالل الربع  ١٫١٢مليار جنيه حيث بلغ صافي شراء المستثمرين األجانب
 ٠٫٨٦مليار جنيه وبلغ صافي حجم البيع للمستثمرين العرب والمستثمرين المحليين  ٠٫١٧مليار جنيه و ٠٫٦٩مليار جنيه على التوالي .بلغ أداء الصندوق فى الربع الثالث
من عام  %٢٫٧ ٢٠١٧بينما بلغ أداء مؤشر  %٣٫٧ EGX٣٠عن نفس الفترة.
االقتصاد و سوق األسھم
أعلنت البورصة المصرية مراجعة أوزان المؤشر  EGX٣٠النصف سنوية بخروج  ٤شركات من المؤشر وھم شركة جھينة ،بنك كريدي اجريكول مصر ،اوراسكوم
لإلنشاء وغبورأوتو واستبدالھم بشركة اإلسكندرية للزيوت المعدنية ،بنك أبوظبي اإلسالمي مصر ،الشركة المالية والصناعية المصرية وشركة الصناعات الكيماوية
المصرية – كيما.
وقد أعلن البنك التجاري الدولي عن نتائج أعمال النصف األول لعام  ٢٠١٧حيث ارتفع صافي الدخل من الفائدة بنسبة  %٢٦٫٧ليصل إلى  ٥٫٧٤مليار جنيه بالمقارنة
بـ ٤٫٥٣مليار جنيه في النصف األول لعام  .٢٠١٦وارتفع صافي الدخل أيضا بـنسبة  %٢٩٫٢ليصل إلى  ٣٫٥٦مليار جنيه .باإلضافة إلى ذلك ،أعلنت المجموعة المالية
ھيرمس االستحواذ على  %٥٠من شركة  Frontier Investment Managementبحوالي  ٢١٫٥مليون دوالر مما سيؤدي إلى زيادة اجمالي األصول تحت اإلدارة
للمجموعة المالية ھيرمس لتبلغ  ٤٫٥مليار دوالر .وقد أعلنت شركة جھينة لألغذية عن نتائج أعمال النصف األول لعام  ٢٠١٧موضحه زيادة في حجم االيرادات التشغيلية
للشركة بنسبة  %١٧٫٤لتصل إلى  ٢٫٨٦مليار جنيه .وقد زادت المصروفات التشغيلية أيضا بنسبة  %١٧٫٤لتبلغ  ٢٫٤٨مليار جنيه .وعلى الجانب االخر انخفض صافي
الدخل بنسبة  %٢٢٫٥ليبلغ  ٨٥مليون جنيه .وجاء ذلك نتيجة  %٥٦٫٤ارتفاع في المصروفات من خدمة الديون .أعلنت شركة السويدي للكابالت نتائج أعمال النصف
األول لعام  ٢٠١٧حيث ارتفعت اإليرادات التشغيلية بنسبة  %٩٥٫٧لتبلغ  ٢٠٫٦٦مليار جنيه .باإلضافة إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة  %٨٤٫٦ليبلغ  ٣٫٠١مليار جنيه.
وقد أعلنت الشركة المصرية الدولية لألدوية نتائج أعمال النصف األول لعام  ٢٠١٧موضحه النمو في االيرادات التشغيلية بنسبة  %٢٥٫١لتبلغ  ١٫٢مليار جنيه .وقد ارتفع
صافي الدخل بنسبة  %٦٧٫٣ليصل إلى  ٣٧٢مليون جنيه.
وعلى الصعيد االقتصادي ،قامت لجنة السياسات النقدية بإصدار قرار برفع سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة بـ %٢٫٠ليصل إلى  %١٨٫٧٥و %١٩٫٧٥على
التوالي .باإلضافة إلى موافقة لجنة صندوق النقد الدولي على دفع الشريحة الثانية ) ١٫٢٥مليار دوالر( من القرض الذي يبلغ  ١٢٫٠مليار دوالر .وقد أعلن تقرير رئاسي
بانخفاض عجز الموازنة المصري بنسبة  %١٫٦باإلضافة إلى ذلك تتوقع الحكومة ارتفاع نمو اجمالي الناتج المحلي ليصل إلى  %٤٫١ومن المتوقع أن يرتفع في حدود
 %٤٫٦إلى  %٤٫٨خالل العام المالي  .٢٠١٨/٢٠١٧تتوقع الحكومة أيضا ارتفاع في االيرادات الضريبية من  %١٣إلى  %١٧من اجمالي الناتج المحلي .أعلن البنك
المركزي المصري عن تحول صافي الدخل من السياحة من عجز بـ ٣٢٤مليون دوالر إلى فائض بـ ١٫٦مليار دوالر .وقد قام البنك المركزي المصري بتسديد طلبات
الموردين األجانب والمستثمرين األجانب المتراكمة بالدوالر منذ نوفمبر  .٢٠١٦وقد انخفضت نسبة التضخم السنوي من  %٣٣٫٠في يوليو  ٢٠١٧إلى  %٣١٫٩في
أغسطس  .٢٠١٧ارتفع صافي االحتياطي النقدي األجنبي من  ٣١٫٣مليار دوالر في يونيو  ٢٠١٧إلى  ٣٦٫١مليار في أغسطس .٢٠١٧
استراتيجية االستثمار
يبقي مدير االستثمار علي رؤيته التفاؤلية تجاه سوق البورصة المصرية علي المدي المتوسط مدعوم باتخاذ الحكومة إجراءات توسعية في المدي القصير .لذا نتوقع موجة
من انخفاض أسعار الفائدة من تجاه البنك المركزي المصري ،نتيجة االنخفاض المتوقع في معدل التضخم في نھاية عام  ،٢٠١٧مما سيدعم نمو إجمالي الناتج المحلي.
سوف يقوم مدير االستثمار بتغيير توظيف األصول علي القطاعات المختلفة من خالل انخفاض االستثمارات في قطاع البنوك ،الذي منتظر أن يتأثر سلبيا وزيادة االستثمار
في القطاع العقاري والقطاع الصناعي وقطاع السلع االستھالكية حيث أن من المتوقع أن يستفيدوا من زيادة االستثمارات وتعزيز القوة الشرائية.
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