ستثمار بنك اإلسككندرية األول
صندوق اس
التقرير الربع سنوي االالول ٢٠١٤
تحليل ممدير االستثمار

أدااء الصندوق

أداء الصندوق
صعيد السياسي
بسبب التقدم على الص
شھد السوق المصري مموجة صعود جيدة مع بداية العام بب
إلى االنتخابات
ستثمرون اآلن ى
االستفتاء على الدستور ،بينما يتطلع المس
ء
واالننتھاء من
نھاية الربع األول من العام والتى
ة
شھد السوق حركة تصحيح مع
الرئاسية .ومع ذلك ش
تزامننت مع تحقيق الععديد من التوقعات التي كانت أدت إإلى ھذا الصعود .بلغت عوائد
%٢١٫١ EG
الصنندوق للربع األول ممن عام  %١٢٫٫٥ ٢٠١٤بينما بلغ أدداء مؤشر GX٣٠
عن ننفس الفترة.

سھم
االقتتصاد و سوق األس
العام .في قطاع
أعلنت عدد من الشركاات عن نتائج أعممال جيدة خالل الرربع األول من م
جاري الدولي عن ننتائج أعمال الربع الرابع من  ٢٠١٣متفوقا على
ك أعلن البنك التج
البنوك
سنوية قدرھا
 ٧٥٧مليون جنيه مصري بزيادة س
عات المحللين .وبلغغت ارباح البنك ٧
توقعا
بنمو الدخل التشغيلي .وفي قطاع العقاارات أعلنت مجمموعة طلعت
 ،%٢ ٨٫٩منتفعا و
صافي دخل عام  ٢٠ ١٣الذي بلغ  ٥٨٥مليون جنيه
طفى عن زيادة قدررھا  %٧٫٢في ص
مصط
والتعجيل في تسليم الوحدات السكنية.
ل
ھوامش الربح
ش
مصرري .ويرجع ھذا إلى تحسن
نسبة لمدينة نصر لإلسكان والتعمير فقد حققت صافي ربح قدره  ٣٢٥مليون جنية
وبالنس
مصرري عن عام  ٢ ٠١٣بزيادة سنوية قددھا  %١٠٥وذلك بسبب العائدات اللقوية من بيع
فقد أعلنت عن
الھوامش الربحية الكبيرة .أما عن شركة الشرقية للدخان د
ش
األرااضي ذات
ايراددات الربع الثاني ممن عامھا المالي  ٢٠١٤/٢٠١٣ووالتى بلغت  ١٫٦٤مليار جنيه
كميات و كفاءة اإلنتاج .بباإلضافة إلى
ت
منتفعة بتحسن في
ة
مصرري بزيادة سنوية ققدرھا ،%٩
فيليب موريس الدولية ) (PMIلمدة
صنيع سجائر ب
عن تجديد اتفاق تص
ذلك ،،أعلنت الشركة ع
سبع سنوات والتي ستتزيد من ايرادات الشركة  ١٠٠ملييون جنيه مصري سنويا .كما
عن زيادة في أسعار السجائر .
ت وزارة المالية ن
أعلنت
ى الصعيد االقتصاددي أعلن وزير التتخطيط أن االقتصااد المصري قد شھھد نمو بنسبة
وعلى
خطط التحفيز
ألول من السنة الماللية  ٢٠١٤ /٢٠١٣نظرا لبدء تنفيذ خ
 %١٫٢في النصف األ
ومنح جديدة من
ظر مساعدات ح
صادية .باإلضافة إإلي ذلك ،فان الحككومة المصرية تنتظ
االقتص
المركزي المصري
ي
دول الخليج بقيمة  ٥ ٫٨مليار دوالر ففي شكل ودائع لددى البنك
حاد األوروبي
من حزمة دعم االتح
وكذلك  ٥٠٠مليون يوررو كدفعة أولى ن
ك
جات نفطية،
ومنتج
علنت الحكومة عن التفاصيل النھائية لخطة تحفيز
ي تبلغ خمسة ملياررات يورو .كما أع
والتي
صاد الثانية ،معلنه أن اإلنفاق سينقسم بين مشاريع التنميية وتمويل البرامج االجتماعية،
االقتص
التوقعات على المدى
ت
الحد األدنى لألجور .وقامت مؤسسة فيتتش بتعديل
بما ففي ذلك زيادة د
عن االحتياطي
الطوييل لتصنيفات العملة األجنبية والمحلية ففي مصر من سلبي إلى مستقر .أما ن
صل إلى  ١٧٫٣ملياار دوالر في
 ٨٢٤مليون دوالر ليص
ي الدولي فقد شھد زيادة قدرھا ٨
النقدي
ارتفاع قيمة حيازات الذذھب لدى البنك اللمركزي المصري .إضافة إلى
ع
شھرر فبراير بعد
االنخفاض في أسعار
ض
ضخم في االنخفاض ليصل إلى  %٩٫٨بسبب
ذلك واصل معدل التض
والمالبس.
س
الموااد الغذائية

الفترة
الربع االول ٢٠١٤
ع
منذ بداية العام ٢٠١٤
العائد ذ
٢٠١٣
٢٠١٢
٢٠١١
٢٠١٠
٢٠٠٩
٢٠٠٨
٢٠٠٧
٢٠٠٦
٢٠٠٥
٢٠٠٤
٢٠٠٣
٢٠٠٢
٢٠٠١
٢٠٠٠
١٩٩٩
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ممنذ التأسيس

للمزيدد من المعلومات:

بنك اإلسكندرية
٢٠٢-٣
ن٣٧٦٢٣١٧٠/٦٧/٦٨/٦٩ :
تليفون

١٢٫٥%
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٢٦٫٤%
٣٧٫٠%
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بياننات الصندوق
سعر الوثيقة
س
التأسيس
س
إجمالي التووزيعات منذ
تارريخ التأسيس
االكتتتاب/االسترداد
كوود رويترز
كوود بلومبرج

٢١٩٫٩ج .م.
٢٩٥٫٥ج .م.
نوفمبر ١٩٩٤
أسبوعي  /أسبوعي
٦٥٠٧٧٥٦١
EFGALXA

أكبر خمس شركات
الشركة

القطاع

البنك التجاري الدولي
طلعت مصطفى القاببضة
مجموعة ط
التسليح
ح
صناعة حديد
العز لص
صرية لالتصاالت
المص
جلوبال تيلكوم القابضة
ل
توزيع
ع

ر
االستثمار
استرراتيجية
السھم عن طريق ج
سبة االستثمار فى اال
صندوق بخفض نس
سيقووم مدير استثمار الص
جني األرباح
في األسھم ذات معدل ببيتا مرتفع والتي قد حققت ارتفاعات جيدة .وفي الوقت نفسه سيقوم
التركيز على أسھم
ز
متنوعة مع
ألوراق المالية المت
بالحفاظ على محفظة األ
ظ
مديرر االستثمار
شرككات المنتجات االستتھالكية والتي ستستتفيد من خطط تحفييز االقتصاد.

األداء

الموارد االساسية
الكيماوييات
%٨.٣.
%٥.٦

بنوك
العقارات
موارد أساسية
اتصاالت
اتصاالت

األصول
البنوك
%٩.٣

الخدمات المالية
باستثناء البنوك
%٣.٤

ادوات ذات عائد
ثابت
%١١.٥

النقدية
%٧.٨
غا
غاز و بترول
%٠.٣

االغذية و
المشروبات
%٥.٧
االدوية
%٣.٥

االتصاالت
%١٦.٤
خدمات و
منتجات صناعية
%٢.٨

المنتجات
االستھالكية
%٧.٨

العقارات
ت
%١٧.٦

