صندوق استثمار بنك فيصل االسالمي المصري
تقرير الربع السنوي الثالث٢٠١٥
أداء الصندوق
استمرت حالة التذبذب خالل الربع الثالث من عام  ٢٠١٥و شھد السوق خالل شھر اغسطس  ٢٠١٥على وجه التحديد حالة بيع مكثفة بسبب
االحداث السياسية المحلية و االضطرابات االقتصادية فى االسواق العالمية .بلغ أداء الصندوق فى الربع الثالث من عام  %٨٫٦- ٢٠١٥بينما بلغ أداء
مؤشر  %١٢٫٦- EGX٣٠عن نفس الفترة.

االقتصاد و سوق األسھم
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركات ،أعلنت شركة السويدى للكابالت عن حجم إيرادات بلغ  ٧٫١مليار جنيه مصرى خالل الربع الثانى من عام ٢٠١٥
باالضافة الى تحسن ملحوظ فى صافى الدخل ليبلغ  ٤٣٩مليون جنيه مصرى بالمقارنة بـ ١١٠مليون جنيه خالل نفس الفترة فى العام الماضى و
 ٢٣٩مليون جنيه فى الربع األول من عام  .٢٠١٥اعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن ارتفاع صافى الدخل بنسبة  %٨على أساس سنوى
باالضافة الى تحسن ھامش الربح للشركة بنسبة  %٣٢خالل نفس الفترة .وقد بلغت إيرادات الشركة  ١٫٨مليار جنيه مصرى أى بما يعادل %١٦
نمو سنوي .وعلى صعيد قطاع االتصاالت ،اعلنت شركة المصرية لالتصاالت عن ارتفاع صافى الدخل بنسبة  %٥٥على أساس سنوى ليبلغ ٣٧٨
مليون جنيه مصرى .وجاء ذلك االرتفاع الملحوظ نتيجة خصم مخصصات المتعلقة باالرباح الغير موزعة للشركات التابعة البالغة  ٧٣٩مليون جنيه
مصرى خالل الفترة المماثلة فى العام الماضى.
وعلى الصعيد االقتصادى شھد شھر اغسطس افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة الذى من المتوقع ان ينتج عن زيادة ارباح قناة السويس من
 ٥٫٥مليار دوالر الى ٩٫٥مليار دوالر خالل السنوات القادمة لتصل الى  ١٣٫٢مليار فى  .٢٠٢٣اعلنت شركة ” “ENIااليطالية للطاقة عن اكتشافھا
لحقل ھائل و ذلك قبالة سواحل مصر الشمالية فى البحر االبيض المتوسط و الذى يحتوى على  ٣٠تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى و الذى
يمثل  %٤٦من اجمالى احتياطى الغاز الطبيعى و يعتبر اكبر حقل غاز تم اكتشافه فى العالم .وعلى صعيد اخر ،قرر البنك المركزى المصرى بعد
انعقاد لجنة السياسة النقدية االبقاء على سعرى عائد االيداع و االقتراض لليلة واحدة عند مستوى  %٨٫٧٥و  %٩٫٧٥على التوالى .انخفض
صافى االحتياطى الدولى بـ ٤٣٨مليون دوالر بسبب عدم ضخ استثمارات جديدة خالل الفترة االخيرة .ايضا انخفض حجم التضخم السنوى الى
 %٧٫٩فى اغسطس بالمقارنة بـ %٨٫٣فى يوليو  .٢٠١٥اعلنت الحكومة المصرية عن وجود فائض فى ميزان المدفوعات يبلغ ٣٫٧مليار دوالر فى
السنة المالية  ٢٠١٥/٢٠١٤بالمقارنة بـ ١٫٥مليار دوالر فى السنة الماضية و ذلك بسبب الودائع دول الخليج و الزيادة فى االستثمارات.

استراتيجية االستثمار
نظرا الستمرار حالة التذبذب فى السوق المصرى ،سيقوم مدير االستثمار باستغالل نسبة السيولة القتناص الفرص االستثمارية الجاذبة مع تنوع
نسبة االستثمار فى االسھم لتضم مزيج من االسھم ذات تقييمات جاذبة لالستثمار و االسھم الدفاعية لتقليل المخاطر.
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