صندوق استثمار بنك الببركة مصر
التقرير االربع سنوي الررابع ٢٠١٣
مدير االستثمار
تحليل ر

أدداء الصندوق

أداء الصندوق
شھد السوق المصري مموجة صعود جيدة في الربع األخير من العام بسبب اللتقدم
الثقة للمستثمرين .استققرار
عطى مزيد من ة
على الصعيد السياسي واالقتصادي مما أع
حالة األمن في الشارع االمصري ساعدت االحكومة على االستتمرار في تنفيذ خاررطة
انتھت اللجنة المسئولة عن صياغة الدستوور من المسودة النھھائية
الطرييق ،وعليه فقد ت
حه لالستفتاء العام .عالوة على ذلك ،حدث المزيد من االتطورات على النااحية
لطرح
صادية بزيادة المساعدات والمنح من ددول الخليج مما سااعد الحكومة على تلبية
االقتص
جاتھا الطارئة وكذلك اإلعالن عن ززيادة خطة دعم وتتحفيز االقتصاد .ببلغت
احتياج
عوائدد الصندوق للربع الرابع من عام  %١٢٫٣ ٢٠١٣بينما بلغ أداء مؤؤشر
عن نفس الفترة.
 %١٩٫٤ EGXن
X٣٠

سھم
صاد و سوق األس
االقتص
ضة إن شركتھا الفررعية
على صعيد الشركات ،أعلنت شركة جلووبال تليكوم القابض
سوق
تراخيص الجيل الثالث االمطروحة في الس
ص
بالجززائر قد فازت بوااحدة من
حيته لمدة  ١٥عام .كما
خيص  ٤٠مليون دووالر وتمتد صالح
الجزائري .تكلف الترخي
سنوية
نتائج أعمالھا للربع الثاثالث من عام  ٢٠١٣مسجلة زيادة س
أعلنت الشركة عن ج
صلت
في فروق العملة وص
صافي الدخل ،ليبلغ  ٤٦مليون دوالر ،منتفعة بمكاسب ي
في ص
ت ،فقد أعلنت عن ننتائج
لمصرية لالتصاالت
دوالر .بالنسبة لشركة الم
ر
 ١٢٫٧مليون
إلى ٧
حيث سجلت زيادة سنوية بنسبة %١ ٥٫٦
الثالث من عام  ٢٠١٣ح
أعمالل قوية للربع ث
بسبب ارتفاع
اإليرادات من
ت
صري وذلك ب
 ٢٫٨مليار جنيه مص
إليرادات لتبلغ ٨٦
في اإل
عالوة على ذلك ،وققعت
الكابالت الدولية .وع
المبيععات المحلية وخدماات االتصاالت و ك
سيتي
مع شركة الفطيم العققارية لتوريد مشروع كايرو فستيفال س
الشرككة اتفاقية تعاون ع
الثي.
سلكية والالسلكية ،وونقل البيانات ،وخددمات التشغيل الثال
بخدماات االتصاالت الس
شركة سيدي كرير عن حصولھا على مووافقة
ة
وفي قطاع البتروكيماوييات ،أعلنت
ويقدر المشروع بتكلفة استثمارية  ١٥٠ملليون
ر
إلقامةة مشروع جديد إلننتاج اإلثيلين.
طن سنويا ،وھو ما ييرفع
دوالرر وسيزيد من القدررة اإلنتاجية للشرككة  ١٥٠٠٠٠ن
ي الطاقة اإلنتاجية لالثيلين بالشركة إللى  ٤٥٠٠٠٠طن سنويا.
إجمالي
صنيف
سة ستاندرد اند بووورز برفع التص
ى الصعيد االقتصاادي ،قامت مؤسس
وعلى
ستقبلية مستقرة .ووقرر
االئتمماني لمصر إلى  B/B-من  CCC+/Cمع نظرة مس
المصري خفض أسعار اللفائدة بمقدار  ٥٠ننقطة في خطوة تھھدف
ي
البنك المركزي
حتياطي النقدي الددولي
إلي ممواصلة تحفيز االققتصاد .وفي نفس الوقت تراجع االح
شھر نوفمبر بعد أن سدد
صل إلى  ١٧٫٨ملييار دوالر في ھر
 ٨٢٤مليون دوالر ليص
طر بقيمة  ٥٠٠مليوون دوالر .إضافة إلى
البنك المركزي
المصري ودائع لدولة قط
ي
ذلك ففقد ارتفع معدل اللتضخم إلى  %١٢٫٩بسبب االرتفاع في أسعار البوتااجاز
زيادة القوة الشرائية.
ة
وتخفييف السياسة النقدية مما أدي إلى

ر
االستثمار
استرراتيجية
صندوق بالحفاظ ي
علي
ي ،سيقوم مدير الص
االقتصادي والسياسي الحالي
ي
ظل المناخ
في ظ
على الدستور في يناير
مستوييات االستثمار بعد أن تم اإلعالن عن تاريخ االستفتاء ع
م
٢٠١٤عام
في وضع
ثانية لتحفيز االقتصاد .يبقى الصندوق ي
ضافة إلى خطة ة
باإلض
لالستفادة من التطوررات السياسية واالققتصادية المقبلة.
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