صندوق ببنك القاھرة األوول التراكمى
التقرير االربع سنوي الررابع ٢٠١٣
تحليل مديير االستثمار
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شھد السوق المصري مموجة صعود جيدة في الربع األخير ممن العام بسبب التقددم على
استقرار حالة
ر
أعطى مزيد من الثقة لللمستثمرين.
ى
الصععيد السياسي واالقتتصادي مما
خارطة
ستمرار في تنفيذ خ
صري ساعدت اللحكومة على االس
ن في الشارع المص
األمن
ستور من المسودة النھائية
المسئولة عن صياغة الدس
ة
الطريق ،وعليه فقد انتھھت اللجنة
من التطورات على الناحية
ك ،حدث المزيد ن
حه لالستفتاء العام .عالوة على ذلك
لطرح
على تلبية
ساعد الحكومة ى
ساعدات والمنح من دول الخليج مما س
صادية بزيادة المس
االقتص
كذلك اإلعالن عن زيادة خطة دعم وتحفيز االقتصاد .بلغت
جاتھا الطارئة وكذ
احتياج
للربع الرابع من عام  %١٥٫٤ ٢٠١٣بينما بلغ أداء مؤشر
ع
عوائدد الصندوق
عن نفس الفترة.
 %١٩٫٤ EGXن
X٣٠

سھم
صاد و سوق األس
االقتص
جلوبال تليكوم القابض
على صعيد الشركات ،أعلنت شركة جل
ضة إن شركتھا االفرعية
تراخيص الجيل الثالث المطروحة في السوق
ص
بالجززائر قد فازت بوواحدة من
الحيته لمدة  ١٥عاام .كما
خيص  ٤٠مليون دوالر وتمتد صال
الجزائري .تكلف الترخ
نوية في
نتائج أعمالھا للربع الثاالث من عام  ٢ ٠١٣مسجلة زيادة سنو
ت الشركة عن ج
أعلنت
 ٤٦مليون دوالر ،مننتفعة بمكاسب في فروق العملة وصللت إلى
ي الدخل ،ليبلغ ٤
صافي
عن نتائج
ت ،فقد أعلنت ن
 ١ ٢٫٧مليون دوالر .بالنسبة لشركة الممصرية لالتصاالت
الثالث من عام
 ٢٠١٣حيث سجلت زياددة سنوية بنسبة %١٥٫٫٦
٢
أعمالل قوية للربع ث
 ٢٫٨مليار جنيه ممصري وذلك بسببب ارتفاع اإليراداات من
في اإليرادات لتبلغ ٨٦
المبيععات المحلية وخدممات االتصاالت واالكابالت الدولية .ووعالوة على ذلك ،وقعت
فستيفال سيتي
ل
الشرككة اتفاقية تعاون ممع شركة الفطيم الععقارية لتوريد مشرروع كايرو
سلكية والالسلكية ،ونقل البيانات ،ووخدمات التشغيل الثالثي.
بخدممات االتصاالت الس
أعلن البنك التجاري الددولي عن نتائج أعممال جيدة للربع الثاالث من
وفي قطاع البنوك ن
صري بنسبة زيادة سنوية
حقق صافي دخل  ٩ ٢٠مليون جنيه مص
عام  ٢٠١٣حيث ق
وصللت إلى  .%٥١وويرجع ھذا إلى تتخفيض المخصصاات مع ارتفاع الھھوامش
شركة سيدي
ة
فيدة من تحسن مزييج الودائع .وفي ققطاع البتروكيماويايات ،أعلنت
مستفي
شروع جديد إلنتاج اإلثيلين .ويقدر الممشروع
على موافقة إلقامة مش
كريرر عن حصولھا ى
يزيد من القدرة اإلننتاجية للشركة ١٥٠٠ ٠٠
بتكلفةة استثمارية  ١٥٠مليون دوالر وسيز
طن سنويا ،وھو ما يررفع إجمالي الطاقة اإلنتاجية لالثيلين بالشركة إلى ٤٥٠٠ ٠٠
سنويا.
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بياناات الصندوق

الئتماني
بوورز برفع التصنيف اال
ز
ى الصعيد االقتصادي ،قامت مؤسسة ستاندرد اند
وعلى
ظرة مستقبلية مستقررة .وقرر البنك الممركزي
 CCC+/Cمع نظ
صر إلى  B/B-من C
لمصر
مواصلة تحفيز
ة
 50نقطة في خطوة تتھدف إلي
صري خفض أسعار الفائدة بمقدار 5
المص
صاد .وفي نفس اللوقت تراجع االحتتياطي النقدي الدوولي بـ  ٨٢٤مليون دوالر
االقتص
ليصلل إلى  ١٧٫٨ر
مليار دوالر في شھر نووفمبر بعد أن سدد البنك المركزي الممصري
ذلك فقد ارتفع معدل التضخم
دوالر .إضافة إلى ك
ر
ودائعع لدولة قطر بقيمة  ٥٠٠مليون
وتخفيف السياسة النقدية ممما أدي
الرتفاع في أسعار البوتاجاز
ف
إلى  %١٢٫٩بسبب اال
الشرائية.
ة
إلى ززيادة القوة

صندوق بالحفاظ ي
علي
ي ،سيقوم مدير الص
ظل المناخ االقتصاددي والسياسي الحالي
في ظ
على الدستور في ينااير
عن تاريخ االستفتاء ع
مستوويات االستثمار بعد أن تم اإلعالن ن
عام  ٢٠١٤باإلضافة إللى خطة ثانية لتحفييز االقتصاد .يبقى الصندوق في وضع جيد
صادية المقبلة.
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ت
لالستتفادة من
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