صندوق استثمار بنك فيصل االسالمي المصري
التقرير الربع سنوي الثاني ٢٠١٤
أداء الصندوق
خاصة خالل فترة
شھد سوق االسھم المصري انخفاض طفيف خالل الربع الثاني من عام  .٢٠١٤وكان الربع قد بدا بموجة صعود
ُ
االنتخابات الرئاسية ولكنه عانى من بعض التقلبات بعد اعالن الحكومة عن خططھا لإلصالح االقتصادي ومنھا خفض الدعم الموجه
للطاقة وفرض ضرائب جديدة .كما ترددت بعض االخبار عن صفقات اندماج واستحواذ مما ساعد على دعم اداء السوق في االسابيع
االخيرة من الربع الثاني.بلغت عوائد الصندوق للربع الثانيمن عام %-١٫٣ ٢٠١٤بينما بلغ أداء مؤشر  EGX٣٠%-١٫٩عن نفس الفترة.
االقتصاد و سوق األسھم
على صعيد اخبار الشركات اعلنت جلوبال تيلكوم عن نجاحھا في بيع  %٥١من شركة جازي التابعة لھا في الجرائر لصندوق
االستثمار االھلي الجزائري بمبلغ  ٢٫٦مليار دوالر .كان ھذا سببا لتفاؤل المستثمرين وساعد سھم الشركة في االرتفاع اكثر من
 %١٥مع نھاية الربع الثاني .عالوة على ذلك اعلنت الشركة عن نتائج اعمالھا للربع االول من  ٢٠١٤محققة صافي دخل بلغ ٣٨
مليون دوالر ،بزيادة قدرھا  %١٠٢عن الربع السابق مدعومة بأرباح في تقييم العمالت االجنبية .وفي قطاع االسكان سجلت
مجموعة طلعت مصطفى صافي ربح قدره  ١٦٠٫٨مليون جنيه مصري في الربع االول من عام  ،٢٠١٤بزيادة قدرھا  %١٥٫٤عن نفس
الفترة في العام السابق .ويعود ھذا االرتفاع الى تسليم الوحدات ذات ھوامش ربحية مرتفعة ومبيعات االراضي .اما عن شركة
السادس من اكتوبر للتنمية واالستثمار )سوديك( فقد اعلنت عن ايرادات تبلغ  ٣٠١مليون جنيه مصري خالل الربع االول من عام
 ،٢٠١٤محققة زيادة سنوية قدرھا  %١٣٢بعد تحقيق مبيعات قوية خالل الربع .باإلضافة الى ذلك،اعلنت شركة سوريل التابعة
لشركة سوديك عن حصولھا على قطعة ارض بمساحة  ٣٠١فدان ) ١٫٢٦مليون متر مربع( بمدينة القاھرة الجديدة من ھيئة
المجتمعات العمرانية.
وبالنسبة للتطورات على الصعيد االقتصادي اعلن البنك المركزي المصري عن تغطية جميع المستحقات للمستثمرين االجانب
بالدوالر ،كما اعلن حفاظه على اسعار الفائدة دون تغيير للحد من اخطار التضخم .مع ذلك ،كان برنامج االصالح االقتصادي للحكومة
والذي يشمل فرض ضرائب جديدة واعادة ھيكلة نظام الدعم ھو موضع االھتمام للفترة .ففي محاولة لخفض العجز في موازنة الدولة
قام رئيس الجمھورية باعتماد الموازنة العامة بعد اضافة ضريبة على االرباح الرأسمالية ،والتعجيل منتطبيق ضريبة القيمة المضافة
لتبدا من السنة المالية  ،٢٠١٥/٢٠١٤وخفض الدعم على الوقود والكھرباء .أما عن االحتياطي النقدي الدولي فقد شھد اول انخفاض
له في عام  ٢٠١٤حيث انخفض بمبلغ  ٢٠٥مليون دوالر في شھر مايو ،ليصل الى  ١٧٫٣مليار دوالر.
استراتيجية االستثمار
مدير االستثمار متفائل بشان بدء تنفيذ االصالحات االقتصادية وازالة دعم الطاقة ،والتي كانت خطوة منتظرة ولھا إيجابيات على
المدى الطول .وعليه سيقوم مدير االستثمار بالحفاظ على نسبة االستثمار فى االسھم الحالية وتنويع االوراق المالية في محفظة
االسھم.
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