صندوق استثمار بنك المصري الخليجي
محفظة الصندوق

التقرير الربع سنوي
الربع الثالث لعام ٢٠١٩

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
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العائد منذ بداية العام ٢٠١٩

باألدوات المستثمر فيھا بالصندوق.

مجاالت االستثمار
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منذ  ٥سنوات

٦١٫٦%

 يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في األوراق المالية للشركات المدرجة فيمنذ التأسيس

البورصة المصرية

٥٣١٫٥%

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

األصول

النقدية
%١١٫١

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
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بيانات الصندوق
نوع الصندوق

أسواق أسھم مفتوح

تاريخ التأسيس

مايو ١٩٩٧

سعر الوثيقة ج.م

٢٧٣٫٢

اجمالي التوزيعات منذ التأسيس
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كود الصندوق فى Bloomberg

EFGULBI

كود  ISINالخاص بالصندوق
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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

أداء سوق األسھم
 شھد مؤشر  EGX٣٠زيادة  %٧٫٢+في بداية الربع الثالث من العام  ٢٠١٩ليبلغ المؤشر  ١٥،١١٠نقطة بعد تنفيذ عرض شركة  VEONلشراءأسھم شركة جلوبال تيليكوم مما أدي إلي خلق سيولة في السوق باإلضافة إلي خفض المركزي أسعار الفائدة.
 ولكن أخذ السوق حركة تصحيحية خالل شھر سبتمبر بما أن شھد السوق المصري ارتفاع بحوالي  %٩٫٤منذ بداية العام مما يعني  %٢٠٫٤بالدوالربما أن تحسن قيمة الجنيه المصري بالمقارنة بالدوالر بحوالي  %١٠٫١منذ بداية العام.
 نالحظ أن الحركة التصحيحية جاءت باإلضافة إلي مخاوف المستثمرون من المظاھرات التي يمكن أت تؤدي إلي االضطرابات السياسية التي أدتإلي انخفاض أداء السوق بحوالي  %١٢٫٨ليبلع  ١٣،١٧٠نقطة .ولكن فشل المظاھرات أدي إلي تھدئة حركة السوق وواصل الصعود بحوالي %٨٫٣
ليصل إلي  ١٤،٢٥٨نقطة ونتيجة لذلك بلغ أداء الربع .%١٫١
 ارتفع متوسط التداول اليومي بنسبة  %٨٢من متوسط حجم تداول بـ ٥٦١مليون جنية في الربع الثاني من عام  ٢٠١٩إلى مليار جنية في الربع الثالثمن العام.
 سجلت المؤسسات األجنبية صافي شراء بـ ١٫٥مليار جنيه وأما المؤسسات المحلية واإلقليمية سجلت صافي بيع بـ ١٫٥مليار و ٩٩٦مليون جنيةمصري علي التوالي.

بنك المصري الخليجي
تليفون

تحليل السوق

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

 شھد ھذا الربع الطرح الخاص بشركة فوري للخدمات البنكية والدفع اإلليكتروني الذي بلغ حجمه  ٢٢٥مليون جنيه بنسبة تغطية بلغت  ٣٠مرة .ويعتبرسھم فوري من األسھم األحسن أداء حيث ارتفع خالل الربع  %٤٢٫٧منذ الطرح.
 أما على الجانب االخر ارتفع أداء سھم الشركة المالية والصناعية خالل الربع بنسبة  %٤٢٫٨بسبب إعالن الشركة عن نتائج أعمال جيدة .وقد ارتفعأيضا سھم شركة سيرا بـ %٢٥٫١بسبب األخبار اإليجابية عن حصول الشركة علي موافقة إلضافة  ٧كليات جديدة إلي إحدي الجامعات المملوكة لھا.
 -تدھور أداء شركة القلعة القابضة حيث انخفض السھم بحوالي  %٣٥٫٢بسبب أنباء عن انخفاض نسبة ملكية الشركة في الشركة المصرية للتكرير.

التطورات االقتصادية
 قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار  ٢٥٠نقطة أساس خالل الربع الثالث من عام  ٢٠١٩في اجتماع لجنة السياسة النقدية .ليبلغعائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة  %١٣٫٢٥و %١٤٫٢٥على التوالي
 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف األخيرة البالغة ملياري دوالر ،من قرض الـ  ١٢مليار دوالر المقدم لمصر الذي تم الموافقةعليه في نوفمبر ٢٠١٦
 أجرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار الوقود بحوالي  %٢٤مما يعني تحر أسعار الوقود ألول مرة في التاريخ أعلنت الحكومة المصرية أن بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي بـ %٥٫٦خالل السنة المالية  ،٢٠١٩/٢٠١٨وجدير بالذكر أن بلغ عجز الموازنة ٤٣١مليار جنيه مصري مما يعني  %٨٫٢من إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة بـ %٩٫٧خالل الفترة المقارنة
 أرتفع العجز في الحساب الجاري بنسبة  %٣٧٫٤ليصل إلى  ٨٫١٩مليار دوالر خالل العام المالي  ٢٠١٩/٢٠١٨بالمقارنة بـ ٥٫٩٦مليار دوالر خاللالعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧
 رفعت وكالة مودييز تصنيفھا االئتماني لمصر إلى ) (B+بنظرة مستقرة استقر احتياطي النقد األجنبي ليصل إلى  ٤٥مليار دوالر في شھر سبتمبر  ٢٠١٩مما يعني نسبة تغطية للواردات تبلغ  ٨مرات انخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ في شھر سبتمبر ليصل إلي  %٤٫٨بالمقارنة بـ %٧٫٥الشھر المقبل ،الذي يعتبر أقل نسبة وصل إليھا معدلالتضخم خالل الستة سنوات الماضية

استراتيجية االستثمار
 يتوقع مدير االستثمار تفوق أداء السوق المصري على األسواق الناشئة األخرى حيث متوقع أن تشھد الشركات نمو باإلضافة إلي مضاعف ربحيةلألسھم أقل بالمقارنة بمتوسط مضاعفات الربحية التاريخية بعد أن شھد السوق ارتفاع أسعار الفائدة بعد تعويم سعر الصرف .ولكن بما أن قرر البنك
المركزي أن يستمر في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بـ ٤٥٠نقطة خالل  ٢٠١٨و ٢٠١٩بتوقعات أن يستمر في خفض أسعار الفائدة
بحوالي  ١٥٠نقطة إضافية قبل نھاية عام  ،٢٠٢٠نتوقع أن سيشھد السوق المصري اتجاه صعودي لمضاعفات الربحية التاريخية.

