صندوق استثثمار بنك كريدي أجريكول االولل
التقرير االربع سنوي الررابع ٢٠١٣
حليل مدير االستثمار
ت ل

أداء الصندوق

أداء الصندوق
سبب التقدم
صعود جيدة في الربع األخير من العام بس
د
صري موجة
شھد السوق المص
للمستثمرين .استقرار
ن
على الصعيد السيااسي واالقتصادي ممما أعطى مزيد من الثقة
على االستمرار في تنففيذ خارطة
شارع المصري ساعدت الحكومة ى
حالة األمن في الش
سئولة عن صياغة الدستور من المسوودة النھائية
الطريق ،وعليه فققد انتھت اللجنة المس
على الناحية
المزيد من التطورات ع
د
لطرحه لالستفتاء العام .عالوة على ذلك ،حدث
والمنح من دول الخليج ممما ساعد الحكومة على تلبية
ح
بزيادة المساعدات
ة
االقتصادية
احتياجاتھا
صاد .بلغت
الطارئة وكذلك اإلعالن عن زيادة خطة ددعم وتحفيز االقتص
ئ
 %١٣بينما بلغ أدداء مؤشر
عوائد الصندوق للربع الرابع من عام ٣٫١ ٢٠١٣
الفترة.
ة
 %١٩٫٤ EGX٣٠عن نفس

سوق األسھم
االقتصاد و ق
على صعيد الشرككات ،أعلنت شرككة جلوبال تليكوم القابضة إن شركتھھا الفرعية
فازت بواحدة من ترراخيص الجيل الثثالث المطروحة ففي السوق
ت
بالجزائر قد
صالحيته لمدة  ١٥عام .كما
الجزائري .تكلف الترخيص  ٤٠ملييون دوالر وتمتد ص
أعلنت الشركة ن
عن نتائج أعمالھا للرربع الثالث من عام  ٢٠١٣مسجلة زييادة سنوية
سب في فروق العمملة وصلت
في صافي الدخل ،ليبلغ  ٤٦مليون ددوالر ،منتفعة بمكاس
أعلنت عن نتائج
صاالت ،فقد ت
إلى  ١٢٫٧مليون دوالر .بالنسبة لشرركة المصرية لالتص
بنسبة %١٥٫٦
ة
أعمال قوية للربع الثالث من عام  ٢٠١٣حيث سجلت زيادة سنوية
جنيه مصري وذلك بسبب ارتفاع اإليررادات من
في اإليرادات لتبللغ  ٢٫٨٦مليار جن
المبيعات المحلية وخدمات االتصاالت والكابالت الدوليية .وعالوة على ذللك ،وقعت
الشركة اتفاقية تععاون مع شركة اللفطيم العقارية لتوريد مشروع كايررو فستيفال
وخدمات التشغيل
ت
التصاالت السلكية والالسلكية ،ونقل البيانات،
سيتي بخدمات اال
جيدة للربع
قطاع البنوك أعلن البنك التجاري الدولي عن نتائج أعمال ج
الثالثي .وفي ع
صري بنسبة
 ٩٢٠مليون جنيه مص
٩
 ٢٠١٣حيث حقق صافي دخل
الثالث من عام ٣
زيادة سنوية وصللت إلى  .%٥١وييرجع ھذا إلى تخفييض المخصصات مع ارتفاع
ت ،أعلنت
طاع البتروكيماويات
مزيج الودائع .وفي قط
ج
مستفيدة من تحسن
ة
الھوامش
إلنتاج اإلثيلين.
ج
كرير عن حصولھا عللى موافقة إلقامة ممشروع جديد
شركة سيدي ر
القدرة اإلنتاجية
ة
ويقدر المشروع ببتكلفة استثمارية  ١٥ ٠مليون دوالر وسيزيد من
للشركة  ١ ٥٠٠٠٠طن سنويا ،وھھو ما يرفع إجماللي الطاقة اإلنتاجيية لالثيلين
 ٤٥٠٠طن سنويا.
بالشركة إلى ٠٠٠
القتصادي ،قامت مؤسسة ستاندرد اند بوورز برفع التصنيف
وعلى الصعيد اال
ظرة مستقبلية مستققرة .وقرر
 CCC+/Cمع نظ
االئتماني لمصر إلى  B/B-من C
سعار الفائدة بمقدار  ٥٠نقطة في خط
البنك المركزي اللمصري خفض أس
طوة تھدف
جع االحتياطي النقددي الدولي
وفي نفس الوقت تراج
إلي مواصلة تحفييز االقتصاد .ي
بـ ٨٢٤مليون دوالر ليصل إلى  ١٧ ٫٨مليار دوالر ففي شھر نوفمبر بععد أن سدد
البنك المركزي اللمصري ودائع لدوولة قطر بقيمة  ٥ ٠٠مليون دوالر .إإضافة إلى
الرتفاع في أسعار البوتاجاز
ذلك فقد ارتفع مععدل التضخم إلى  %١٢٫٩بسبب اال
إلى زيادة القوة الشرائئية.
وتخفيف السياسة النقدية مما أدي ى
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بنوك
موارد أساسية
اتصاالت
غذية و مشروبات
أغ
اتصاالت

البنك التلتجاري الدولي
العز لصنااعة حديد التسليح
جلوبال تيلكوم القابضة
صناعات الغذائية
جھينة للص
المصريية لالتصاالت
تتوزيع االصول

ستثمار
استراتيجية االس
والسياسي الحالي ،سيقوم ممدير الصندوق بالح
ي
القتصادي
في ظل المناخ اال
حفاظ علي
الدستور في يناير
ر
ستفتاء على
الن عن تاريخ االس
مستويات االستثماار بعد أن تم اإلعال
ضافة إلى خطة ثاننية لتحفيز االقتصااد .يبقى الصندوق في وضع
عام  ٢٠١٤باإلض
قبلة.
السياسية واالقتصادية المقب
ية
جيد لالستفادة من التطورات
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