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صري موجة صعود جيدة مع بداية الععام بسبب التقدم عللى الصعيد
شھد السوق المص
المستثمرون اآلن إلى
ن
على الدستور ،بينما يتطلع
السياسي واالنتھاء من االستفتاء لى
الربع األول من
حيح مع نھاية ع
االنتخابات الرئاسيية .ومع ذلك شھد السوق حركة تصح
أدت إلى ھذا
التوقعات التي كانت ت
ت
العام والتى تزاممنت مع تحقيق الععديد من
عام  %١٣٫٨ ٢٠١٤بينما بلغ
عوائد الصندوق للرربع األول من م
الصعود .بلغت ع
عن نفس الفترة.
 %٢١٫١ EGن
أداء مؤشر GX٣٠

سوق األسھم
االقتصاد و ق
ل
نتائج أعمال جيدة
أعلنت عدد من اللشركات عن ج
خالل الربع األول من العام .في
عمال الربع الرابع ممن ٢٠١٣
أعلن البنك التجاري الددولي عن نتائج أع
قطاع البنوك ن
 ٧٥٧مليون جنيه مصرري بزيادة
وبلغت ارباح البنك ٧
ت
توقعات المحللين.
ت
متفوقا على
بنمو الدخل التشغيلي .وفي قطاع العقارات أعلنت
 ،%٢٨منتفعا و
سنوية قدرھا ٨٫٩
عام ٢٠١٣
مجموعة طلعت ممصطفى عن زيادة قدرھا  %٧٫٢ففي صافي دخل ع
صري .ويرجع ھذا إلى تحسن ھواممش الربح
الذي بلغ  ٥٨٥مليون جنيه مص
السكنية .وبالنسبة لمدينة نصر لإلسكان والتعمير فقد
ة
والتعجيل في تسلييم الوحدات
عن عام  ٢٠١٣بزييادة سنوية
مليون جنية مصري ع
ن
ربح قدره ٣٢٥
حققت صافي ح
الھوامش الربحية
ش
قدھا  %١٠٥وذللك بسبب العائدات القوية من بيع األرراضي ذات
عن ايرادات الربع الثاني من
الكبيرة .أما عن شركة الشرقية للدخان فقد أعلنت ع
مليار جنيه مصري بزييادة سنوية
عامھا المالي  ٢٠١٤/٢٠ ١٣والتى بلغت  ١٫٦٤ر
اإلنتاج .باإلضافة إلى ذللك ،أعلنت
ج
قدرھا  ،%٩منتفععة بتحسن في كمياات و كفاءة
موريس الدولية ) (PMIلمدة سبع
س
جائر فيليب
تجديد اتفاق تصنيع سج
الشركة عن يد
سنويا .كما
سنوات والتي ستززيد من ايرادات الشركة  ١٠٠مليوون جنيه مصري س
سعار السجائر .
أعلنت وزارة الماللية عن زيادة في أس
قد شھد نمو
وعلى الصعيد االققتصادي أعلن وزيير التخطيط أن االققتصاد المصري د
 ٢٠١٤/٢٠١نظرا لبدء تنفيذ
من السنة المالية ١٣
في النصف األول ن
بنسبة  %١٫٢ي
فان الحكومة المصررية تنتظر
القتصادية .باإلضاافة إلي ذلك ،ن
خطط التحفيز اال
مليار دوالر في شكل ودائع لدى
جديدة من دول الخلليج بقيمة  ٥٫٨ر
مساعدات ومنح ج
 ٥٠مليون يورو ككدفعة أولى
البنك المركزي اللمصري ومنتجات نفطية ،وكذلك ٠٠
من حزمة دعم االتحاد األوروبي والتي تبلغ خمسة مليارات يورو .ككما أعلنت
صاد الثانية ،معلنه أأن اإلنفاق
طة تحفيز االقتص
الحكومة عن التففاصيل النھائية لخط
عية ،بما في ذلك ززيادة الحد
سينقسم بين مشارريع التنمية
وتمويل البرامج االجتماع
ل
الطويل لتصنيفات
ل
التوقعات على المدى
ت
فيتش بتعديل
األدنى لألجور .ووقامت مؤسسة ش
طي النقدي
من سلبي إلى مستقر .أما عن االحتياط
العملة األجنبية والممحلية في مصر ن
ليصل إلى  ١٧٫٣مليار دوالر في
ل
الدولي فقد شھد ززيادة قدرھا  ٨٢٤ممليون دوالر
البنك المركزي المصرري .إضافة
حيازات الذھب لدى ك
ت
شھر فبراير بعد ارتفاع قيمة
إلى ذلك واصل ممعدل التضخم في ااالنخفاض ليصل إللى  %٩٫٨بسبب االنخفاض
في أسعار المواد االغذائية والمالبس.

ستثمار
استراتيجية االس
االستثمار فى االسھم عن ط
ر
بخفض نسبة
سيقوم مدير استثممار الصندوق ض
طريق جني
جيدة .وفي
األرباح في األسھھم ذات معدل بيتا مرتفع والتي قد حققت ارتفاعات ج
المالية المتنوعة
ة
ظة األوراق
الوقت نفسه سيقووم مدير االستثمار بالحفاظ على محفظ
مع التركيز على أسھم شركات الممنتجات االستھالكيية والتي ستستفيد من خطط
تحفيز االقتصاد.
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