صرى الخليجي
صندوق استتثمار البنك المص
التقرير االربع سنوي الررابع ٢٠١٣
أدداء الصندوق

مدير االستثمار
تحليل ر
الفترة

أداء اللصندوق

الربع الرابع ٢٠١٣
الربع الثالث ٢٠١٣
الربع الثاني ٢٠١٣
الربع االول ٢٠١٣
العائد منذ بداية العام ٢٠١٣
٢٠١٢
٢٠١١
٢٠١٠
٢٠٠٩
٢٠٠٨
٢٠٠٧
٢٠٠٦
٢٠٠٥
٢٠٠٤
٢٠٠٣
٢٠٠٢
٢٠٠١
٢٠٠٠
١٩٩٩
١٩٩٨

١٤٫٥٪
١٧٫٨٪
-٢٫٨%
-٠٫٥%
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٪
٢٠٧٫١%

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

١٤٥٫٩ج .م.
٢١٤٫٠ج .م.
مايو١٩٩٧
أأسبوعي  /أسبوعي
٦٥٠٧٧٥٦٧
EFGULBI

من العام بسبب التقددم على
شھد اللسوق المصري مووجة صعود جيدة ففي الربع األخير ن
استقرار حالة
ر
صادي مما أعطى مزيد من الثقة للممستثمرين.
الصعيدد السياسي واالقتص
طريق،
األمن ففي الشارع المصرري ساعدت الحكوممة على االستمرار ففي تنفيذ خارطة الط
وعليه فقد انتھت اللجنة المسئولة عن صيياغة الدستور من المسودة النھائية للطرحه
التطورات على الناحية االقتتصادية
ت
على ذلك ،حدث الممزيد من
لالستفتتاء العام .عالوة ع
الخليج مما ساعد الحكوومة على تلبية احتيتياجاتھا
ج
والمنح من دول
ح
بزيادة المساعدات
صندوق
عم وتحفيز االقتصااد .بلغت عوائد الص
الطارئئة وكذلك اإلعالن عن زيادة خطة دع
 %١٤٫٥ ٢٠١بينمما بلغ أداء مؤشر  %١٩٫٤ EGX٣٠عن
للربع الرابع من عام ١٣
نفس اللفترة.

صاد و سوق األسھھم
االقتص
صعيد الشركات ،أعلنت شركة جلووبال تليكوم القابض
على ص
ضة إن شركتھا اللفرعية
حة في السوق الجززائري.
جيل الثالث المطروح
بواحدة من تراخيص الج
ة
بالجزائئر قد فازت
صالحيته لمدة  ١٥عام .كما أعلنت االشركة
تكلف الترخيص  ٤٠ملييون دوالر وتمتد ص
عن نتاائج أعمالھا للربع االثالث من عام  ٢٠ ١٣مسجلة زيادة سنوية في صافي الدخل،
 ٤٦مليون دوالر ،منتفعة بمكاسب ففي فروق العملة ووصلت إلى  ١٢٫٧مليون
ليبلغ ٦
قوية للربع
ت ،فقد أعلنت عن نتائج أعمال ة
دوالر .بالنسبة لشركة اللمصرية لالتصاالت
اإليرادات لتبلغ
ت
 %١٥في
حيث سجلت زيادة سنوية بنسبة ٥٫٦
الثالث من عام  ٢٠١٣ح
اإليرادات من المبيعات االمحلية
ت
بسبب ارتفاع
ب
صري وذلك
 ٢٫٨٦مليار جنيه مص
قعت الشركة اتفاقية تعاون
عالوة على ذلك ،وقع
ت االتصاالت والككابالت الدولية .وع
وخدمات
صاالت
سيتي بخدمات االتص
مع شرركة الفطيم العقاريية لتوريد مشروع كايرو فستيفال س
البنوك أعلن
ك
دمات التشغيل الثالثي .وفي قطاع
ونقل البيانات ،وخ ت
السلكيةة والالسلكية ،ل
حيث حقق
من عام  ٢٠١٣ث
عن نتائج أعمال جيددة للربع الثالث ن
البنك االتجاري الدولي ن
صلت إلى  .%٥١وويرجع
سبة زيادة سنوية وص
مليون جنيه مصري بنس
ن
صافي دخل ٩٢٠
صصات مع ارتفاع الھوامش مستفيدة ممن تحسن مزيج اللودائع.
ى تخفيض المخصص
ھذا إلى
صولھا على موافقة إلقامة
سيدي كرير عن حص
ت ،أعلنت شركة س
طاع البتروكيماويات
وفي قط
شروع بتكلفة استثماارية  ١٥٠مليون دوالر
ع جديد إلنتاج اإلثيلين .ويقدر المشر
مشروع
يد من القدرة اإلنتااجية للشركة  ١٥٠٠ ٠٠طن سنوياا ،وھو ما يرفع إإجمالي
وسيزيد
الطاقة اإلنتاجية لالثيلين بالشركة إلى  ٤٥٠ ٠٠٠طن سنويا.
الئتماني
ستاندرد اند بوورز برفع التصنيف اال
ي ،قامت مؤسسة س
وعلى الصعيد االقتصادي
ظرة مستقبلية مستقررة .وقرر البنك الممركزي
 CCC+/Cمع نظر
لمصر إلى  B/B-من C
المصرري خفض أسعار الفائدة بمقدار  ٥٠نقطة في خطوة تھھدف إلي مواصلة تحفيز
االقتص
صاد .وفي نفس الووقت تراجع االحتيياطي النقدي الدوللي بـ ٨٢٤مليون دوالر
ليصل إلى  ١٧٫٨مليار دوالر في شھر نووفمبر بعد أن سدد البنك المركزي الممصري
دوالر .إضافة إلى ذلك فقد ارتفع معدل اللتضخم
ر
ودائع لدولة قطر بقيمة  ٥٠٠مليون
سياسة النقدية مما أددي إلى
إلى  %١٢٫٫٩بسبب االرتتفاع في أسعار البووتاجاز وتخفيف الس
زيادة االقوة الشرائية.

استراتتيجية االستثمار
صندوق بالحفاظ ي
علي
ي ،سيقوم مدير الص
االقتصادي والسياسي الحالي
ي
في ظلل المناخ
يناير عام
على الدستور في ر
مستوياات االستثمار بعد أن تم اإلعالن عن تتاريخ االستفتاء ى
٢
٢٠١٤
ية لتحفيز االقتصاد .يبقى الصندوق في وضع جيد
ضافة إلى خطة ثان ة
باإلض
لالستفاادة من التطورات االسياسية واالقتصاددية المقبلة.
للمزيد ممن المعلومات:

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

األداء

منذ التأسيس
ذ

أكبر خمس شركات
ر
القطاع

الشركة
البنك التجاري الدولي

بنوك

التسليح
ح
العز لصنناعة حديد

موارد أساسية

جلوبال تيلكوم القابضة
ل

اتصاالت

جھينة للصناعات الغذائية

ت
مشروبات
أغذية و

طلعت مصطفى القابضة
مجموعة ط

العقارات

توززيع األصول

المواردد االساسية
%٩.٤
الكيماويات
%٥.٤

البنوك
%٩.٦

ادوات ذات عائد ثثابت
%٣.٦

النقدية
%١٨.٧
غاز و بترول
%٠.٦
٦

الخدمات المالية
باستثناء البنوك
%١.٠
االغذية و المشروبات
%٨.٤
االدوية
%٢.٨

خدماات و منتجات
المنتجات االستھالكية
صناعية
%٤.٠
%٣.٠

التصاالت
اال
%١٩.٢
االعقارات
%١٤.٤

