صندوق استثمار بنك المصري الخليجي
محفظة الصندوق

التقرير الربع سنوي
الربع الثالث لعام ٢٠١٨

أداء الصندوق

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

الفترة

األداء

الربع الثالث ٢٠١٨

-١١٫٨%

العائد منذ بداية العام ٢٠١٨

باألدوات المستثمر فيھا بالصندوق.

مجاالت االستثمار

٣٫٠%
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٣٨٫١٪

منذ  ٥سنوات

١٣٩٫٩%

 يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في األوراق المالية للشركات المدرجة فيمنذ التأسيس

البورصة المصرية

٥٤٣٫٦%

 يمكن للصندوق أيضا االستثمار في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسنداتالشركات وسندات التوريق والودائع وفقا ً للنسب المسموح بھا فى نشرة االكتتاب.

األصول

النقدية
%١٣٫٢

االكتتاب/االسترداد
 يقدم الصندوق سيولة أسبوعية للمستثمرين يتم تحديد سعر الوثيقة فى آخر يوم عمل مصرفى من كل أسبوع -الحد األدنى لالكتتاب ھو  ١٠وثائق استثمارية

بنوك
%٨٦٫٨
بيانات الصندوق
نوع الصندوق

أسواق أسھم مفتوح

تاريخ التأسيس

مايو ١٩٩٧

سعر الوثيقة ج.م

٢٨١٫٢

اجمالي التوزيعات منذ التأسيس

٢٢٨

كود الصندوق فى Bloomberg
كود  ISINالخاص بالصندوق

EFGULBI
٦٥٠٧٧٥٦٧

شركة اإلدارة
مساعد مدير االستثمار

أداء سوق األسھم
 انخفض أداء مؤشر  EGX٣٠إلى أقل مستوياته منذ بداية العام حيث انخفض بنسبة  ١٠٫٦٪خالل الربع الثالث من عام  ٢٠١٨مما أدى إلى انخفاض العائد منذبداية العام ليصل إلى -٢٫٧٪.جاء ذلك االنخفاض خالل الربع نتيجة موجة البيع المستمرة في األسواق الناشئة باإلضافة إلى مخاوف المستثمرين المحلين نتيجة
التحقيقاتفي عدة قضايا سابقة خاصة بالبورصة
 تفوق أداء شركة أبوقير لألسمدة خالل الربع ) (٨٫٠٩%بعد ادراجھا في مؤشر  FTSEبتدفقات قدرھا  ١٥مليون دوالر .وقد ارتفع أيضا أداء شركة القابضةالكويتية ) (١٫٢٢٪نتيجة اكتشافات إضافية للغاز الطبيعي في شمال سيناء

مدير االستثمار
مدير االستثمار

تحليل السوق

ھيرميس إلدارة الصناديق
نبيل موسى
مصطفى عامر

 وعلى الجانب االخر انخفض قطاع االسمنت حيث كان أداء شركة العربية لالسمنت ) (-٣٣٫١١٪و شركة جنوب الوادي لالسمنت ) (-٣٢٫٦٤٪بسبب خفضالحكومة الدعم للطاقة باإلضافة إلى زيادة المنافسة مما كان لھا أثر سلبي على االسعار في سوق األسمنت
 وقد انخفض قطاع االسكان خاصة شركة بلم ھيلز ) (-٤٦٫٢١٪نتيجة مديونية الشركة المرتفعة -اجمالي شراء المستثمرون األجانب والعرب خالل الربع  ٤٠مليون جنية و  ٢٩٠مليون جنية على التوالي و اجمالي بيع المستثمرين المحلين  ٣٣٠مليون جنية

بيانات التواصل

التطورات االقتصادية

بنك المصري الخليجي
تليفون
فاكس
العنوان االلكتروني

١٩٣٤٢
+٢٠٢- ٣٧٦١٦٨٤٨
http://www.eg-bank.com/

 أبقي البنك المركزي المصري سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة عند مستوى  %١٦٫٧٥و  %١٧٫٧٥على التوالي دون تغيير ضمن اجتماع لجنةالسياسة النقدية بتاريخ  ٢٨يونيو ٢٠١٨
 ارتفعت ايرادات السياحة بنسبة  %٧٧خالل النصف األول من عام  ٢٠١٨مقارنة بنفس الفترة العام الماضي لتصل إلى  ٤٫٨مليار دوالر رفعت وكالة موديز نظرتھا المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة ،وأبقت الوكالة على تصنيفھا االئتماني لمصر عند ) ،(B٣وجاء ذلك نتيجة قوة النمواالقتصادي.
 أعلنت وزارة المالية حجم المستثمرين األجانب  ١٤٫٢مليار دوالر في نھاية أغسطس أي انخفاض بنسبة  %٣٨٫٥من  ٢٣٫١مليار دوالر في نھاية مارس .وجاءذلك نتيجة موجة بيع المستثمرين األجانب في األسواق الناشئة خالل األشھر الماضية
 أستقر احتياطي النقد األجنبي عند مستوي  ٤٤٫٤مليار دوالر في شھر أغسطس ٢٠١٨ ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام ليصل إلى  %١٦٫٠في شھر سبتمبر من  %١٤٫٢في شھر أغسطس  ٢٠١٨وجاء ذلك نتيجة ارتفاعأسعار األغذية خاصة الفواكه والخضروات

استراتيجية االستثمار
 أنخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ب %٢٠٫١خالل ال ٥أشھر السابقة مما أنھى جميع األرباح التي تحققت في بداية العام .و قد حدث ھذا األنخفاضنتيجة موجة بيع قوية في األسواق الناشئة نظرا للحرب التجارية الدائرة بين أمريكا و الصين مما أصاب المستثمرين بالخوف و أدى إلى بيع عام في جميع
األسواق الناشئة .و من الجدير بالذكر أن أذون الخزانة المصرية قد شھدت إيضا موجة بيع عنيفة حيث أنخفض حجم المستثمرين األجانب ب %٣٨٫٥من ٢٣٫١
مليار دوالر في نھاية مارس إلى  ١٤٫٢مليار دوالر في نھاية أغسطس.
 و بناء عليه نجد أن ما حدث في األسواق الناشئة و خاصة مع الھبوط الحاد في بعض العمالت المحلية مثل االرجينتين ) (١٢١٫٨%-و تركيا ) (٥٩٫٤%-أدىإلى موجة سلبيه تجاه االستثمار في األسواق الناشئة بصورة عامة .و بناء عليه قرر البنك المركزي التوقف عن سياسته التوسعية التي بدأت في بداية العام نظرا
للضغوط التضخمية الناتجة عن أرتفاع أسعار البترول و السلع باالضافة إلى الحفاظ على قيمة الجنيه المصري في ظل تراجع العمالت األخرى في األسواق
الناشئة.
 و رغم أن أداء العملة المصرية و سوق األسھم المصري يعتبر أفضل من االسواق الناشئة خالل التسعة أشھر األولى من  ٢٠١٨إال أننا ال نستطيع أن نتجاھلما يحدث و أنه في حالة استمرار الحرب التجارية و المناخ السلبي في األسواق الناشئة لفترة طويلة قد يكون لھا تأثير سلبي على االقتصاد المصري .و بناء عليه
نتوقع أن تستمر معدالت الفائدة في الحدود الحالية إلى أن تتضح الرؤية في األسواق الناشئة .باالضافة إلى ذلك نعتقد أن تحسن أحوال الميزان الجاري خاصة
مع زيادة إنتاج حقل ظھر و االحتياطى النقدي األجنبي المتوفر حاليا سيكونوا كافيين من أجل أستقرار سعر الصرف في الحدود الحالية.
 في النھاية نعتقد أن أنخفاض السوق الحالي أدى إلى أن األسھم تتداول على تقييمات جاذبة جدا خاصة أن السوق يتداول على مضاعف ربحية لعام  ٢٠١٩يقدرب ٨٫١مرة بالمقارنة لمتوسط األسواق الناشئة الذي يتداول على  ١٠٫٧مرة .و من الجدير بالذكر أن تاريخيا عندما يتداول السوق المصري على مضاعف ربحية
في حدود  ٨٫٧مرة يكون العائد خالل ال ١٢شھر التالية ايجابي بمتوسط عائد تاريخي يقدر ب %٥٤و أدنى عائد يقدر ب %١٧و أقصى عائد يقدر ب.%٩٣
 و بناء عليه نعتقد أن الوضع االقتصادي في مصر مازال ايجابي خاصة في ظل التزام الحكومة ببرنامج االصالح االقتصادي إال أنه و في ظل المخاطر الحاليةسنقوم بتركيز استثمارتنا في شركات ذات صافي سيولة نقدية و تتمتع بميزانية قوية تجعلھا تستفيد من النمو المتوقع بأقل قدر من المخاطر.

