صندوق استثمار بنك فيصل االسالمي المصري
تقرير الربع السنوي الرابع ٢٠١٦
أداء الصنوق
حقق السوق المصرى أداءاً قويا ً خالل الربع الرابع من عام  ٢٠١٦حيث بدأ الربع بارتفاع بلغ  %٦٫٤خالل شھر أكتوبر .وفي بداية شھر نوفمبر ،أعلن البنك المركزي
المصري قرار تحرير أسعار الصرف للعمالت األجنبية مقابل الجنية المصري مما أدى إلى ارتفاع كبير في السوق حتى نھاية العام ليصل عائد السوق خالل الربع
 .%٥٦٫٦وبعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى بلغ متوسط حجم التداول اليومي خالل العام  ٧٣٩مليون جنيه حيث كان متوسط حجم التداول اليومي قبل
القرار  ٥٦٩مليون جنيه و ارتفع بنسبة كبيرة بعد قرار البنك المركزى ليصل الى  ١٫٦٣مليار جنيه .بلغ أداء الصندوق فى الربع الرابع من عام  %٤٠٫٦ ٢٠١٦بينما بلغ
أداء مؤشر  %٥٦٫٦٤ EGX٣٠عن نفس الفترة.
االقتصاد و سوق األسھم
خالل الربع الرابع من عام  ،٢٠١٦قامت شركة عبور الند بطرح  %٤٠من أسھم الشركة في البورصة المصرية بإجمالي  ٧٧٤مليون جنية مصري .وقد تم طرح ٥٦
مليون سھم لالكتتاب الخاص وتم تغطيته  ٧٫٤مرة وتم طرح  ٢٤مليون سھم لالكتتاب العام وتم تغطيته  ١٫٩مرة وبدأت عملية التداول على السھم في منتصف شھر
ديسمبر ٢٠١٦بسعر بلغ  ٩٫٦٨جنيه مصري للسھم .وأعلنت شركة السويدي للكابالت نتائج أعمال التسعة أشھر األولى لعام  ٢٠١٦حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة
 %١٤٤٫٠ليبلغ  ٢٫٣٥مليار جنيه حيث حققت الشركة أرباح من فروق تقييم العملة بلغت  ٢٠٤مليون جنيه باإلضافة الى انخفاض نسبة الضريبة من  %٢٦٫٧إلى
 %١٨٫٤مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .وأعلنت ايضا ً شركة حديد عز نتائج أعمال التسعة أشھر األولى لعام  ٢٠١٦موضحه زيادة في حجم المصاريف التشغيلية
للشركة بنسبة  %١٦٫٩لتصل إلى  ١٤٫٩٢مليار جنيه ،نتيجة لزيادة تكلفة اإلنتاج بسبب ارتفاع أسعار الحديد وذلك بعد انخفاض سعر العملة المحلية.
وعلى الصعيد االقتصادي ،أعلن البنك المركزي المصري قرار تحرير أسعار الصرف للعمالت األجنبية مقابل الجنية المصري و قام أيضا ً بـإلغاء الحد األقصى لإليداعات
والسحب بالعملة األجنبية و انھاء قائمة األولويات في االستيراد على مستوردي السلع الغير أساسية .وقد أعلنت لجنة السياسات النقدية برفع سعر الفائدة بنسبة %٣٫٠
ليصبح معدل العائد ومعدل اإلقراض لمدة ليلة واحدة  %١٤٫٧٥و %١٥٫٧٥على التوالي .باإلضافة إلى ذلك ،اصدر بنك مصر والبنك األھلي المصري شھادات ادخارية
مدتھا سنة ونصف بعائد  %٢٠يدفع كل ثالثة أشھر و شھادات ادخارية مدتھا ثالثة أعوام بعائد  %١٦يدفع شھريا ً .وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر  ١٢مليار
دوالر على مدار ثالث سنوات .وقد دفع صندوق النقد الدولي الشريحة األولى وقيمتھا  ٢٫٧٥مليار دوالر و سوف يتم تسديد القرض على مدار  ١٠سنوات و بفائدة سنوية
تقدر بـ .%١٫٦٥والجدير بالذكر ،أن البنك الدولي قد قام بسداد الشريحة األولى من القرض البالغ قيمته  ٣٫٠مليار دوالر والتي تقدربـ ١٫٠مليار دوالر وقد دفع أيضا البنك
األفريقي للتنمية الشريحة األولى من القرض البالغ قيمته  ١٫٥مليار دوالر وتقدر بـ  ١٫٠مليار دوالر و تم الموافقة ھذه القروض لدعم مشاريع التنمية .باإلضافة إلى ذلك،
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اعتزامھا استثمار  ٢٫٠مليار دوالر في مصر على مدار ثالثة سنوات لتدعيم القطاع الخاص .وقد قامت الحكومة بعقد اتفاقية تبادل عمله مع
الصين تقدر بـ ١٨٫٠إيوان صيني بما يعادل  ٢٫٦مليار دوالر وذلك لخفض حجم الطلب على الدوالر األمريكي من أجل تسوية المعامالت التجارية .قامت الحكومة أيضا
بزيادة أسعار البنزين بنسب تتراوح بين  %٤٥-٣٠مما سيؤدي إلى خفض فاتورة الدعم بـ ٢٢مليار جنيه .وخالل الربع الرابع من عام  ،٢٠١٦ارتفع صافي االحتياطي
النقدي الدولي ليصل إلى  ٢٤٫٢مليار دوالر وبلغت نسبة التضخم  % ٢٣٫٣في ديسمبر  ٢٠١٦والتي تعتبر أعلى مستوياتھا خالل القرنين الماضيين وجاء ذلك نتيجة
انخفاض قيمة العملة المحلية بشكل مبير و رفع أسعار البنزين.

استراتيجية االستثمار
مدير االستثمار متفائل بأداء السوق خالل الفترة القادمة ولكن سيقوم بالحفاظ على سياسة استثمارية حذرة للصندوق خاصة بعد االرتفاع الكبير في السوق خالل الربع الرابع
من عام  .٢٠١٦سيقوم مدير االستثمار بالبقاء على سياسة تنوع االستثمار المتبعة لمحفظة الصندوق مع إعادة ھيكلة أسھم الصندوق لالستثمار في أسھم مقيمه بأقل من
قيمتھا العادلة والتي متوقع ارتفاعھا مع أيضا تحقيق أرباح من األسھم ذات القيمة العادلة.
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