صندوق استثمار بنك فيصل االسالمي المصري
تقرير الربع السنوي الرابع٢٠١٥
أداء الصندوق
شھد السوق المصرى تباطؤ فى حركة التداول خالل الربع االخير من عام  ٢٠١٥نتيجة رؤية المستثمرين السلبية على أداء السوق المصرى وذلك
بعد احداث تفجير الطائرة الروسية فى شھر نوفمبر  .٢٠١٥باالضافة الى ذلك ،أدى ارتفاع نسبة الفائدة بشكل كبير على شھدات االيداع فى بعض
البنوك الحكومية الى خلق مزيد من الضغط على أداء السوق المصرى .ومع ذلك  ،ارتفع أداء السوق مع نھاية الربع األخير من العام نظراً ألسعار
األسھم الجذابة .بلغ أداء الصندوق فى الربع االخير من عام  %-٤٫٦ ٢٠١٥بينما بلغ أداء مؤشر  %-٤٫٦ EGX٣٠عن نفس الفترة.

االقتصاد و سوق األسھم
مع تحسن ملحوظ فى الھوامش الربحية للشركة ،اعلنت شركة جھينة ارتفاع ملحوظ فى صافى الدخل خالل الربع الثالث من عام  ٢٠١٥ليبلغ
 ٨٨٫٢مليون جنيه مصرى أى بما يعادل  %٦٤على أساس سنوى ،وجاء ذلك االرتفاع بعد تحسن ايرادات الشركة وانخفاض اسعار مدخالت االنتاج.
و اعلنت شركة طلعت مصطفى عن انخفاض حجم المبيعات المتعاقد عليھا خالل الربع الثالث من عام  ٢٠١٥و اسقرار صافى الدخل للشركة خالل
نفس الفترة ليبلغ  ١٣٧مليون جنيه مصرى .وقد أعلنت الشركة عن وجود عقبات فى الحصول على تصريحات مساحات البناء الخاصة بمشروع
مدينة الرحاب السكنية ذلك باإلضافة الى تباطؤ المناخ االقتصادى للبالد خالل نفس الفترة .واعلنت شركة السويدى للكابالت عن ارتفاع كبير فى
صافى الربح ليبلغ  ٢٨٥مليون جنيه المصرى خالل الربع الثالث من عام  ٢٠١٥بالمقارنة بـ ٩٥مليون جنيه مصرى خالل نفس الفترة فى السنة
السابقة .وجاء ذلك نتيجة ارتفاع االرباح التشغيلية للشركة وانخفاض فى حجم المخصصات بالمقارنة مع العام السابق .باالضافة الى ذلك ،وصل
حجم العقود الجارى تنفيذھا للشركة الى أعلى مستوياتھا ليبلغ  ١٤٫٢مليار جنيه مصرى.
و على الصعيد االقتصادى ،بلغت نسبة نمو اجمالى الناتج المحلى فى مصر  %٤٫٥على اساس سنوى خالل الربع الرابع من السنة المالية
 ٢٠١٥/٢٠١٤مقارنة بـ %٣٫٨خالل الربع الرابع من السنة المالية  .٢٠١٤/٢٠١٣واعلنت الحكومة عن استھداف معدل نمو يبلغ حوالى ٥٫٥٪ - ٥٫٠٪
للسنة المالية  .٢٠١٦/٢٠١٥استقر صافى االحتياطى النقدى االجنبى عند  ١٦٫٤مليار دوالر فى نھاية نوفمبر  .٢٠١٥وجاء قرار البنك المركزى
المصرى المفاجئ برفع قيمة الجنيه المصرى امام الدوالر خالل شھر نوفمبر  ٢٠١٥لتصبح  ٧٫٧٣جنيه\دوالر فى عطاء البنك المركزى وبالتالى
وصلت قيمة الدوالر فى البنوك الى  ٧٫٨٣جنيه\دوالر .و الجدير بالذكر انه قام البنك األھلى المصرى وبنك مصر برفع نسبة الفائدة بـ %٢٫٥على
شھادات االدخار لمدة ثالث سنوات لتصل الى  .%١٢٫٥فى سياق متصل ،اعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعھا
خالل شھر ديسمبر  ٢٠١٥عن رفع نسبة الفائدة على الودائع والقروض لمدة يوم واحد بنسبة  %٠٫٥لتصل الى  %٩٫٢٥و %١٠٫٢٥على التوالى.

استراتيجية االستثمار
سيقوم مدير االستثمار باستغالل الفرص االستثمارية الجذابة مع تنوع االستثمار فى االسھم لتضم المحفظة مزيج من االسھم الدفاعية واالسھم
ذات تقييمات جذابة باالضافة الى التركز فى قطاع المنتجات االستھالكية و قطاع االسكان .وسيتابع مدير المحفظة أداء السوق المصرى بحذر خالل
الفترة المقبلة نظراً إلرتباط أداء السوق المحلى باألسواق اإلقليمية والعالمية.
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