صندوق استثمار البنك المصري الخليجي
تقرير الربع السنوي االول ٢٠١٧
أداء الصندوق
بدأ السوق المصرى الربع األول من عام  ٢٠١٧بارتفاع بلغ  %٢٫٧خالل شھر يناير و انخفاض بلغ  %٥٫٨خالل شھر فبراير .وجاء ذلك نتيجة قيام المستثمرين بجني األرباح بعد االرتفاع
الكبير الذي شھده السوق بعد قرار تعويم العملة المحلية .ولكن خالل شھر مارس ارتفع السوق بنسبة  %٨٫٩حيث أرتفع سعر الدوالر باإلضافة إلى أسعار السوق الجذابة حيث العديد من
المستثمرين لديھم رؤية ايجابيه للسوق المصري خالل عام  .٢٠١٧ونتيجة إلى ذلك ارتفع أداء السوق خالل الربع بنسبة  .%٥٫٢٦باإلضافة إلى ذلك بلغ متوسط حجم التداول اليومي خالل
الربع  ١٫٢٢مليار جنيه وأيضا بلغ صافي شراء المستثمرين األجانب والمستثمرين العرب  ٢٫٤مليار جنيه و ٠٫٠٩مليار جنيه على التوالي وبلغ صافي حجم مبيعات المستثمرين المحليين
 ٢٫٥مليار جنيه .بلغ أداء الصندوق فى الربع األول من عام  %١٠،٠ ٢٠١٧بينما بلغ أداء مؤشر  %٥٫٣ EGX٣٠عن نفس الفترة.

االقتصاد و سوق األسھم
خالل الربع األول من عام  ،٢٠١٧أعلن البنك التجارى الدولى عن نتائج أعمال عام  ٢٠١٦حيث ارتفع صافي الدخل من الفائدة بنسبة  %٢٣٫٤ليصل من  ٨٫١٢مليار جنيه في عام ٢٠١٥
إلى  ١٠٫٠٢مليار جنيه في عام  .٢٠١٦وجاء ذلك نتيجة زيادة متوسط الفائدة على األصول ذات العائد بنسبة  .%٥٤٫٠وارتفع صافي الدخل أيضا بـنسبة  %٢٤٫٤من  ٤٫٧٣مليار جنيه في
 ٢٠١٥إلى  ٥٫٨٨مليار جنيه في  .٢٠١٦وقامت الھيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على بيع  %٧٥من أسھم شركة "سي أي كابيتال" لمجموعة من المستثمرين بمبلغ قدره  ٧١٠مليون
جنيه ومتوقع حصول البنك على أرباح رأسمالية من بيع أسھمه في الشركة بـ  ٣٩٠مليون جنيه .وأعلنت أيضا ً شركة "جلوبال تليكوم" نتائج أعمال عام  ٢٠١٦حيث ارتفعت اإليرادات
التشغيلية بنسبة  %٢٫١من  ٢٫٨٩مليار دوالر في  ٢٠١٥إلى  ٢٫٩٦مليار دوالر في  .٢٠١٦وارتفع أيضا صافي الدخل ليبلغ  ٦٠٫٩مليون دوالر مقارنة بصافي خسائر بلغ  ١٤٢٫٧مليون
دوالر في عام .٢٠١٥وجاء ذلك العائد اإليجابي نتيجة أرباح فروق عمله تقدر بـ  ٦٦٫٩مليون دوالر .باإلضافة إلى ذلك قامت الشركة ببرنامج إعادة شراء أسھم خزينة وتم تنفيذه في ٢٠
فبراير  ٢٠١٧وتم تغطيته  ٢٫٥مرة .وقد وافق مجلس إدارة الشركة على الغاء برنامج شھادات اإليداع الدولية ) (GDRحيث كانت سيولة التداول لديه منخفضة والتي لم تغطي تكاليف
اإلدراج المزدوج .أما على صعيد قطاع االسكان ،اعلنت شركة مدينة نصر عن ارتفاع حجم المبيعات المتعاقد عليھا  ٣٫٩مرة ليبلغ  ٣٫٤مليار جنيه في عام  .٢٠١٦وقد ارتفع صافي الدخل
أيضا  ٣٫٢مرة ليصل إلى  ٧٦٩مليون جنيه في  ٢٠١٦مقارنة بـ  ٢٣٩مليون في .٢٠١٥وقد أعلنت أيضا شركة السادس من أكتوبر لالستثمار "سوديك" نتائج أعمال عام  ٢٠١٦عن ارتفاع
حجم المبيعات المتعاقد عليھا بنسبة  %٢٨٫٣ليصل إلى  ٥٫٦٥مليار جنيه باالضافة إلى ارتفاع في اإليرادات التشغيلية بنسبة  %٤٠٫٤لتبلغ  ٢٫٠٧مليار جنيه في عام  .٢٠١٦وأعلنت
مجموعة طلعت مصطفى عن  % ٦٫٠نمو في اإليرادات لتبلغ  ٦٫٦مليار جنيه في عام  ٢٠١٦و %١٨٫٢ارتفاع في حجم المبيعات المتعاقد عليھا لتصل إلى  ٧٫٤مليار جنيه .وقد ارتفع
صافي الدخل بنسبة  %٨٫٥في عام  ٢٠١٦ليبلغ  ٨٢٧مليون جنيه .باإلضافة إلى ذلك أعلنت شركة النساجون الشرقيين عن نتائج اعمال  ٢٠١٦بزيادة في اإليرادات التشغيلية بنسبة %١٥٫٤
من  ٥٫٨٨مليار جنيه في عام  ٢٠١٥إلى  ٦٫٧٨مليار جنيه .وبالرغم من ارتفاع بـنسبة  %٥١٫٨في إجمالي الربح نتيجة ارتفاع اإليرادات التشغيلية و %٣٫٦نمو في ھامش إجمالي الربح،

ارتفع صافي الدخل بنسبة  %٣٥٫٩ليبلغ  ٤٨٤مليون جنيه نتيجة خسائر فروق عملة تقدر بـ  ١٠٦٫٧مليون و مصاريف تمويلية تقدر بـ  ١١١٫٢مليون جنيه.
وعلى الصعيد االقتصادي ،نجحت مصر في الحصول على  ٤٫٠مليار دوالر أمريكي من السندات الدوالرية  Eurobondوھو يعتبر ضعف المبلغ المستھدف في بداية الطرح .وقد تم الطرح
على  ٣شرائح و تم تغطيتھا  ٣٫٤مرة مما يعتبر من أعلى نسب األقبال على السندات في األسواق الناشئة خالل الثالث سنوات الماضية .وافقت الحكومة على تطبيق ضريبة الدمغة على
معامالت سوق األوراق المالية بنسبة  ٪٠٫١٢٥في السنة األولى من تاريخ التطبيق ،وترتفع إلى  ٪٠٫١٥في السنة الثانية و  ٪٠٫١٧٥في السنة الثالثة .وباإلضافة إلى ذلك ،فى حال قيام أى
مستثمر ببيع أكثر من ثلث أسھم الشركة سيتم تطبيق ضريبة الدمغة بنسبة  .٪٠٫٣وتتوقع الحكومة ايرادات سنوية في حدود  ١٫٥-١٫٠مليار جنيه من ضريبة الدمغة .من الجدير بالذكر ،أن
إقرار قانون الضريبة سيتم عرضه على مجلس الدولة والبرلمان قبل إقراره )تتوقع الحكومة بدأ العمل به في مايو .(٢٠١٧وقد اعلنت وزارة المالية أنه من المتوقع استالم الشريحة الثانية
) ١٫٢٥مليار دوالر( من قرض صندوق النقد الدولي )إجمالى  ١٢٫٠مليار دوالر( في مايو ٢٠١٧حيث ستقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة مصر من  ٢٨أبريل إلي  ٨مايو لمراجعة
موازنة العام المالي  .٢٠١٨/٢٠١٧وفي شھر مارس  ،٢٠١٧بلغت نسبة التضخم  %٣٠٫٩وجاء ذلك نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية مما أدى إلى زيادة الضغط على أسعار السلع.

استراتيجية االستثمار
سيقوم مدير االستثمار بالحفاظ على سياسة استثمارية حذرة للصندوق خاصة بعد االرتفاع المستمر في السوق خالل الربع األول من عام  .٢٠١٧باإلضافة إلى ذلك سيستمر مدير االستثمار
في الحفاظ على االستراتيجية المتبعة الخاصة بنسبة االستثمار في األسھم و توزيع األصول مع البقاء على سياسة تنوع االستثمار المتبعة لمحفظة الصندوق.
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