صندوق استثمار بنك فيصل اإلسالمي المصري
محفظة الصندوق

التقرير الربع سنوي
الربع االول لعام ٢٠١٩

أداء الصندوق
الفترة

ھدف االستثمار
الھدف االستثماري الرئيسي للصندوق ھو تعظيم رأس المال المستثمر على المدى

األداء

الربع االول ٢٠١٩

الطويل من خالل تحقيق أعلى عوائد ممكنة تتناسب مع درجة المخاطر المرتبطة
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العائد منذ بداية العام ٢٠١٩

باألدوات المستثمر فيھا بالصندوق.

مجاالت االستثمار
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منذ  ٥سنوات

٥٠٫٨%

 يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في األوراق المالية للشركات المدرجة فيمنذ التأسيس

البورصة المصرية

١٢٦٫٧%

 -لجنة الشريعة يجب أن توافق على جميع استثمارات الصندوق

توزيع األصول

 يمكن للصندوق أيضا االستثمار في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسنداتالشركات وسندات التوريق والودائع وفقا ً للنسب المسموح بھا فى نشرة االكتتاب.

النقدية و ما يعادلھا
%١٢٫٢

االكتتاب/االسترداد
 يقدم الصندوق سيولة أسبوعية للمستثمرين -يتم تحديد سعر الوثيقة فى آخر يوم عمل مصرفى من كل أسبوع

االسھم
%٨٧٫٨

بيانات الصندوق
نوع الصندوق

أسواق أسھم مفتوح

تاريخ التأسيس

ديسمبر ٢٠٠٤

سعر الوثيقة ج.م
اجمالي التوزيعات منذ التأسيس
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كود الصندوق فى Bloomberg

EFGFISL

كود  ISINالخاص بالصندوق
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تحليل السوق
أداء سوق األسھم
 بدأ مؤشر  EGX٣٠عام  ٢٠١٩بارتفاع بنسبة  %١٣٫١بالجنيه المصري و %١٦٫٩بالدوالر األمريكي في الربع األول .وقد سجلتالمؤسسات المصرية صافي شراء بلغ  ٢٫١مليار جنيه أما صافي حجم بيع المؤسسات األجنبية والدول العربية بلغ  ٢٫١مليار جنيه و
 ١٣٠مليون جنية على التوالي.
 -ارتفع أيضا أداء مؤشرEGX٣٠ Cappedبنسبة  %١٢٫٧بالجنيه المصري و  %١٦٫٥بالدوالر األمريكي

مدير االستثمار
شركة اإلدارة
مدير االستثمار
مساعد مدير االستثمار

 تفوق أداء شركة القابضة الكويتية خالل الربع حيث حققت ارتفاع بنسبة  %٤٧٫٣نتيجة اكتشاف محتمل في حقل الغاز الخاص بالشركةھيرميس إلدارة الصناديق
نبيل موسى
مصطفى عامر

 تفوق أداء قطاع اإلسكان خاصة شركة مصر الجديدة بنسبة  %٣٦٫٤بعد أن اعلنت عن قيمة محفظة األراضي الغير مستغلة الخاصةبھا .وقد ارتفع أيضا أداء شركة بالم ھيلز ،سوديك وطلعت مصطفى بنسبة  %٢٢٫٤ ،%٢٤٫٨و %١٥٫٨على التوالي.

بيانات التواصل
بنك فيصل االسالمي المصر ي
تليفون
فاكس
العنوان االلكتروني

 ارتفع أداء قطاع المنتجات االستھالكية خاصة بعد ارتفاع قيمة الجنية المصري امام الدوالر في الربع األول حيث ارتفعت شركة ايديتابنسبة  ،%٤٢٫٦جھينة بـ %١٩٫٧و شركة الشرقية بـ%١٢٫٩

١٩٨٥١
+٢٠٢- ٣٣ ٧٦٢١٢٨١
http://www.faisalbank.com.eg

 ومن ناحية أخري انخفض أداء قطاع البناء والتشييد حيث انخفض أداء شركة السويدي بنسبة  %١٢٫٤و أوراسكم كنستراكشون بنسبة%٨٫٧
التطورات االقتصادية
 قامت لجنة السياسة النقدية باجتماعين خالل الربع حيث قامت بخفض أسعار الفائدة في اجتماعھا األول في شھر فبراير بنسبة %١٫٠ليصل عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة  %١٥٫٧٥و %١٦٫٧٥على التوالي .أما في اجتماع شھر مارس قررت اللجنة بالحفاظ على
أسعار الفائدة كما ھي.
 قامت الحكومة المصرية بطرح سندات دوالرية في األسواق العالمية بإجمالي قيمة تقدر ب ٤مليار دوالر أمريكي و تم تغطية الطرح ٥٫٢٥مرة.
 انخفضت نسبة البطالة لتصل إلى  %٨٫٩في الربع الرابع من عام ٢٠١٨ استقر العجز في الحساب الجاري المصري عند  ١٫٧٥مليار دوالر في الربع األول من العام المالي ١٩/١٨ أعلنت الحكومة عن فائض في الموازنة خالل السبعة أشھر األولى من العام المالي  ١٩/١٨بقيمة  ٢٤مليار جنية والذي يمثل  %٠٫٥مناجمالي الناتج المحلي
 أرتفع احتياطي النقد األجنبي خالل الربع بنسبة  %٣٫٤ليبلغ  ٤٤٫١مليار دوالر في مارس ٢٠١٩ ارتفعت نسبة التضخم خالل الربع من  %١٢٫٠في ديسمبر  ٢٠١٨لتصل إلى  %١٤٫٢في مارس ٢٠١٩استراتيجية االستثمار
 نعتقد أن أداء السوق المصري في األجل المتوسط سيكون متصاعدا نظرا لعدة أسباب:o

التحسن المستمر في المؤشرات االقتصادية في ظل تحقيق فائض مبدئي في الموازنة ألول مرة منذ  ١٥عام باالضافة إلى
تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي في حدود .%٥٫٥

o

أستقرار أسعار البترول عند المستويات الحالية يحسن النظرة المستقبلية للموازنة المصرية و يعطي الحكومة حرية أكثر
في تعديل نسب الدعم و خفض عجز الموازنة.

o

استئناف البنك المركزي السياسة التوسعية التي بدأت في  ٢٠١٨وتم وقفھا مؤقتا نتيجة اھتزاز األسواق الناشئة من خالل
خفض أسعار الفائدة بـ .%١٫٠يتوقع السوق انخفاض اضافي بنسبة  %٢٫٠في أسعار الفائدة خالل عام  ٢٠١٩بعد
استيعاب ارتفاع أسعار الطاقة المتوقع حدوثه في يوليو.
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