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والمحليون )صافي بائعون  ١٫٥مليار جنيه مصري(

بنك المصري الخليجي

فاكس
العنوان االلكتروني

 ارتفع مؤشر  EGX٣٠خالل شھر مارس بحوالي  %١٢٫٨ليغلق الشھر عند  ١٧،٤٥٠نقطة مما أدى إلى ارتفاع أداء المؤشر منذ بداية السنة بنسبة %١٦٫٢ -أستمر المستثمرون األجانب بقوة شرائية ليصبحوا صافي مشترون بمبلغ  ٢٫٥مليار جنيه مصري وھكذا يمتص موجة البيع من المستثمرين العرب )صافي بائعون  ١٫٠مليار جنيه مصري(

بيانات التواصل
تليفون

أداء سوق األسھم

+٢٠٢- ٣٧ ٦٠٦٥٤٣ /٨٠
+٢٠٢- ٣٧٦١٦٨٤٨
http://www.eg-bank.com/

 متوسط التداول اليومي ارتفع في شھر مارس إلي  ١٫٩مليار جنيه مصري بالمقارنة بـ ١٫٣مليار جنيه مصري في شھر فبراير و ١٫٢مليار جنيه مصري في شھر يناير تفوق أداء قطاع األسمدة حيث ارتفعت شركة أبو قير لألسمدة ) (٤٧٫٥%وشركة المنتجات الزراعية الدولية ) (٥٦٫٧%منذ بداية العام بسبب ارتفاع أسعار اليوريا تفوق أداء شركة القلعة القابضة منذ بداية العام ) (٩٢٫١%بسبب إعالن الشركة انھا أمنت تمويل إضافي ) ٥٠٠مليون دوالر( الستكمال مشروع التكرير الخاص بشركة  ERCالتابعة لھا باإلضافة إلي ارتفاع أداء سھم ابن سينا لألدوية ) (١٨٫١%الذي طرح مؤخرا في السوق ويرجع ھذا االرتفاع الي زيادة أسعار بعض األدوية باإلضافة إلي قانون التأمين الصحي الشامل وعلى الجانب اآلخر انخفض قطاع االتصاالت حيث كان أداء شركة جلوبال تيليكوم ) (-١١٫٠%بسبب مطالبات الضرائب التي أدت إلي تأخير موافقة الھيئة على عرض شركة فيون،وشركة المصرية لالتصاالت ) (-٧٫٩%ويرجع ذلك نتيجة ارتفاع التكلفة الخاصة بتوسع شبكة المحمول الخاصة بالشركة
 -أدي قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة إلي تحسن أداء قطاع العقارات حيث ارتفع أداء شركة سوديك ) (٤٢٫١%وبالم ھيلز )(٣١٫٠%

التطورات االقتصادية
 قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ،خالل اجتماعيھا في شھري فبراير ومارس  ،٢٠١٨بخفض أسعار الفائدة بنسبة  %٢٫٠ليصل معدل اإليداع واإلقراض إلى %١٦٫٧٥و %١٧٫٧٥على التوالي.
 موافقة مجلس الوزراء على الموازنة العامة للعام المالي  ،٢٠١٨/٢٠١٩والتي تستھدف تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنسبة %٥٫٨ أعلن وزير المالية على برنامج الطروحات للشركات الحكومية بالبورصة الذي يتضمن  ٢٣شركة بخطة لطرح حوالي  %٣٠-١٥من حصة كل شركة في البورصة لتصل إجمالي الحصيلةإلي  ٨٠مليار جنيه مصري
 أعلن البنك المركزي أن احتياطي النقد األجنبي أستقر علي مستوي  ٤٢٫٦مليار دوالر في نھاية شھر مارس  ،٢٠١٨من  ٤٢٫٥مليار دوالر في شھر فبراير  ،٢٠١٨مما يعني نسبة تغطيةواردات أكثر من  ٨٫٣أشھر
 -وصلت نسبة التضخم إلى  ٪١٣٫٣خالل شھر مارس ،مقابل  ٪١٤٫٤خالل فبراير ٢٠١٨

استراتيجية االستثمار
 نعتقد أن رؤيتنا االقتصادية السابقة لنمو إجمالي الناتج المحلي أعلى من  %٥٫٠و استمرار معدل التضخم في االنخفاض بناء على األرقام المنشورة مؤخرا. نتيجة لذلك خفض البنك المركزي أسعار الفوائد بـنسبة ) %٢٫٠نتوقع وجود فرصة أخري لخفض سعر الفائدة بـ  %٢-%١إضافية خالل عام .(٢٠١٨ -سوف يركز مدير االستثمار في اختيار الشركات ذات الميزانية القوية التي تستطيع استغالل فرص النمو المتاحة.

