صرى الخليجي
صندوق استتثمار البنك المص
التقرير الربع سنوي االالول ٢٠١٤
أدداء الصندوق

مدير االستثمار
تحليل ر
الفترة

أداء اللصندوق

الربع االول ٢٠١٤
العائد منذ ببداية العام ٢٠١٤
٢٠١٣
٢٠١٢
٢٠١١
٢٠١٠
٢٠٠٩
٢٠٠٨
٢٠٠٧
٢٠٠٦
٢٠٠٥
٢٠٠٤
٢٠٠٣
٢٠٠٢
٢٠٠١
٢٠٠٠
١٩٩٩
١٩٩٨

سبب التقدم على الصعيد
شھد اللسوق المصري مموجة صعود جيدة مع بداية العام بس
سي واالنتھاء من االستفتاء على الدستور ،بينما
آلن إلى
يتطلع المستثمرون اآل
ع
السياسي
السوق حركة تصحيح ممع نھاية الربع األوول من
ق
ومع ذلك شھد
االنتخاابات الرئاسية .ع
صعود.
كانت أدت إلى ھذا الص
العام ووالتى تزامنت مع تتحقيق العديد من االتوقعات التي ت
عام  %١٤٫١ ٢٠١٤بينما بلغ أداء مؤشر
بلغت عوائد الصندوق للللربع األول من ع
 %٢١٫١ EGعن نفس الفترة.
GX٣٠

صاد و سوق األسھھم
االقتص
جيدة خالل الربع األول من العام .ي
الشركات عن نتائج أعمال ج
ت
أعلنت عدد من
في قطاع
البنوك أعلن البنك التجارري الدولي عن نتاائج أعمال الربع الرابع من  ٢٠١٣متفوقا
البنك  ٧٥٧مليون جنييه مصري بزيادة سنوية
على تتوقعات المحللين .ووبلغت ارباح ك
جموعة
قدرھا  ،%٢٨٫٩منتفعا بنمو الدخل التشغغيلي .وفي قطاع اللعقارات أعلنت مج
بلغ ٥٨٥
عام  ٢٠١٣الذي غ
طلعت مصطفى عن زياددة قدرھا  %٧٫٢ففي صافي دخل م
مليون جنيه مصري .وويرجع ھذا إلى تتحسن ھوامش الرربح والتعجيل في تسليم
ربح قدره
فقد حققت صافي ح
إلسكان والتعمير د
سبة لمدينة نصر لإل
ت السكنية .وبالنسب
الوحدات
 ٣٢٥مليون جنية مصرري عن عام  ٢ ٠١٣بزيادة سنوية قددھا  %١٠٥وذلك بسبب
ألراضي ذات الھوامش الربحية الكبيررة .أما عن شركة اللشرقية
ت القوية من بيع األ
العائدات
ن فقد أعلنت عن اييرادات الربع الثانني من عامھا الماللي  ٢٠١٤/٢٠١٣والتى
للدخان
بلغت  ١٫٦٤مليار جنيه ممصري بزيادة سنووية قدرھا  ،%٩مننتفعة بتحسن في كمميات و
سجائر فيليب
ر
شركة عن تجديد اتتفاق تصنيع
كفاءة ااإلنتاج .باإلضافة إإلى ذلك ،أعلنت الش
من ايرادات الشركة ١٠٠
سنوات والتي ستزيد ن
ت
س الدولية ) (PMIلمدة سبع
موريس
زيادة في أسعار السجائئر .
ة
مليون جنيه مصري سنوييا .كما أعلنت وزاررة المالية عن
خطيط أن االقتصااد المصري قد شھھد نمو
االقتصادي أعلن وزير التخ
ي
وعلى الصعيد
لبدء تنفيذ
سنة المالية  ٢٠١٤/٢٠١٣نظرا ء
النصف األول من السن
بنسبة  %١٫٢في صف
ساعدات
ك ،فان الحكومة اللمصرية تنتظر مس
االقتصادية .باإلضافة إلي ذلك
ة
خطط التحفيز
لدى البنك
ومنح جديدة من دول االخليج بقيمة  ٥٫٨مليار دوالر في شكل ودائع ى
وكذلك  ٥٠٠مليون يوررو كدفعة أولى من حزمة
ك
جات نفطية،
المركززي المصري ومنتج
التحاد األوروبي ووالتي تبلغ خمسة مليارات يورو .ككما أعلنت الحكوممة عن
دعم اال
صيل النھائية لخطة تتحفيز االقتصاد ث
التفاص
الثانية ،معلنه أن اإلننفاق سينقسم بين ممشاريع
الحد األدنى لألجور .وقامت
في ذلك زيادة د
التنمية وتمويل البرامج االجتماعية ،بما ي
حلية في
توقعات على المدى الطويل لتصنيفات اللعملة األجنبية والمح
مؤسسةة فيتش بتعديل التو
قدرھا ٨٢٤
ا
فقد شھد زيادة
االحتياطي النقدي الدولي د
ي
مصر ممن سلبي إلى مستقر .أما عن
حيازات
دوالر في شھر فبراير بعد ارتفاع قيمة ح
ر
مليون دوالر ليصل إلى  ١٧٫٣مليار
خم في
ضافة إلى ذلك وااصل معدل التضخ
الذھب لدى البنك المرككزي المصري .إض
والمالبس.
س
االنخفاض في أسعار الموواد الغذائية
ض
االنخفااض ليصل إلى  %٩ ٫٨بسبب

استراتتيجية االستثمار
سھم عن طريق ي
جني
نسبة االستثمار فى االس
صندوق بخفض ة
سيقوم مدير استثمار الص
ح في األسھم ذات ممعدل بيتا مرتفع والتي قد حققت ارتفاعات جيدة .وفي الووقت
األرباح
حفظة األوراق الماللية المتنوعة مع التتركيز
سيقوم مدير االستثممار بالحفاظ على مح
نفسه س
صاد.
خطط تحفيز االقتصا
جات االستھالكية واالتي ستستفيد من خ
سھم شركات المنتج
على أس
للمزيد ممن المعلومات:

البنك اللمصرى الخليجى
تليفون٢٠٢-٣٧٦٠٦٥٤٣/٨٠ :
فاكس٨ :
٢٠٢-٣٧٦١٦٨٤٨

األداء
١٤٫١%
١٤٫١٪
٣٠٫٣%
٤٠٫٩%
-٥٢٫٢٪
-٣٫٦%
-٦٫٢٪
-٥٣٫٦٪
٥٨٫٧٪
١١٫٠٪
٩٤٫٢٪
٨٤٫٧٪
٧٢٫٢٪
١٤٫٠٪
-١٤٫١٪
-١٠٫٨٪
١٢٫٣٪
-١٦٫٨٪
٢٥٠٫٤%

منذ التأسيس
ذ

١٦٣٫٠ج .م.
٢١٤٫٠ج .م.
مايو١٩٩٧
أأسبوعي  /أسبوعي
٦٥٠٧٧٥٦٧
EFGULBI

سععر الوثيقة
إجمالي التوززيعات منذ التأسيس
تارييخ التأسيس
االكتتاتاب/االسترداد
كوود رويترز
كوود بلومبرج

أكبر خمس شركات
ر
القطاع

الشركة
البنك التجاري الدولي

بنوك

التسليح
ح
العز لصنناعة حديد

موارد أساسية

طلعت مصطفى القابضة
مجموعة ط

العقارات

صرية لالتصاالت
المص

اتصاالت

جلوبال تيلكوم القابضة
ل

اتصاالت

توززيع األصول

الموارد االس
ساسية
%٩.٣

البنوك
%٩.٩

الكيماويات
%٥.٦

ادوات ذات عائد
ثابت
%٧.٣

اللخدمات المالية
بباستثناء البنوك
%٣.٧

النقدية
%٤.٨

غاز و بترول
%٠.٤

االتصاالت
%١٧.٠

االغذية و
المشروبات
%٦.٨
االدوية
%٣.٧

خدمات و منتجات
صناعية
%٣.٤

المنتجات
االستھالكيةة
%٨.٦

العقارات
%١٩.٥

