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 لجنة الشريعة يجب أن توافق على جميع استثمارات الصندوق يمكن للصندوق أيضا االستثمار في أذون الخزانة وسندات الخزانة وسنداتالشركات وسندات التوريق والودائع وفقا ً للنسب المسموح بھا فى نشرة االكتتاب.
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 انخفض أداء مؤشر  EGX٣٠بـ %٦٫٣في الربع الثاني من عام  ٢٠١٨مما أدي إلي أداء بلغ  %٨٫٩منذ بداية العام .السبب الرئيسي لھذه الخسارة ھي خروج المستثمرين من األسواقالناشئة بسبب قوة الدوالر باإلضافة إلي ارتفاع أسعار البترول مما أدي إلي بعض التساؤالت علي النمو المتوقعأستمر المستثمرون األجانب بقوة شرائية ليصبحوا صافي مشترون بمبلغ ٢٫٥
مليار جنيه مصري وھكذا يمتص موجة البيع من المستثمرين العرب )صافي بائعون  ١٫٠مليار جنيه مصري( والمحليون )صافي بائعون  ١٫٥مليار جنيه مصري(
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ھيرميس إلدارة الصناديق
نبيل موسى
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 خالل الربع الثاني من عام  ،٢٠١٨إجمالي شراء المستثمرون األجانب والعرب بـ ١٫٢مليار جنيه مصري و ٤١١مليون جنيه مصري علي التوالي لذا المستثمرين المحليون كانوا البائعينبمبلغ  ١٫٦مليار جنيه مصري
 أداء قطاع البترول والغاز يعتبر من أحسن القطاعات من حيث األداء بسبب ارتفاع أسعار البترول مما كان واضح في أسھم القلعة القابضة الذي ارتفع بـ ،%٣٦٫٥واإلسكندرية للزيوتالمعدنية الذي ارتفع بـ %١٥٫٠باإلضافة إلي القابضة الكويتية الذي ارتفع بـ%١٥٫٠
 -باإلضافة إلي ذلك ،شركة ابن سينا لألدوية كانت من أحسن األسھم أداء خالل الربع بارتفاع بلغ  %٢١٫٦ويرجع ذلك إلي توقعات بارتفاع أسعار األدوية

بيانات التواصل

 ومن ناحية أخري ،األسھم الذي كان أدأھم أسوء من أداء المؤشر ھم شركة الشرقية للدخان بانخفاض بلغ  %٢٢٫٣بسبب ارتفاع أسعار البوليبروبولين مما أدي إلي انخفاض ھوامش الربحية،باإلضافة إلي جلوبال تيليكوم الذي انخفض  %٢٨٫٣بعد أن شركة فيون سحبت عرض الشراء بسب تأخر رد ھيئة سوق المال .انخفاض شركة العربية لألسمنت بـ %٢٣٫٩بسبب انخفاض

بنك فيصل االسالمي المصر ي
تليفون
فاكس
العنوان االلكتروني

١٩٨٥١
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أسعار األسمنت
 أداء قطاع العقارات كان أسوء من أداء السوق حيث انخفض سھم مصر الجديدة لإلسكان بـ %٢٠٫٣وسوديك بـ %١٢٫٥٣وبالم ھيلز بـ %١٢٫٣٣وسھم مدينة نصر لإلسكان والتعميربـ ،%١١٫٠ويرجع ذلك االنخفاض إلي ارتفاع درجة المخاطرة في القطاع وحركة السوق التصحيحية الذي شھدھا ھذا الربع

http://www.faisalbank.com.eg

التطورات االقتصادية
 أعلن البنك المركزي في بيان أن لجنة السياسة النقدية قررت اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى  ٪١٦٫٧٥و ٪١٧٫٧٥على الترتيب. انخفض عجز الميزان الجاري بـ %٥٧٫٥في األشھر التسعة األولي من العام المالي  ٢٠١٧/٢٠١٦ليصل إلي  ٥٫٣مليار دوالر مقارنة بـ ١٢٫٥مليار دوالر في الفترة المماثلة من العامالمالي  .٢٠١٦/٢٠١٥وقد حدث ھذا االنخفاض نتيجة سببين رئيسين (١ :ارتفاع صافي إيرادات السياحة إلي  ٥٫٧مليار دوالر مقارنة بـ ٧٠٠مليون دوالر في العام المالي السابق مما يعطي
مؤشر إيجابي علي بداية تعافي القطاع .و (٢ارتفاع تحويالت المصريين من الخارج بـ %٢٣٫٢لتصل إلي  ١٩٫٥مليار دوالر.
 أعلنت الحكومة رفع أسعار الكھرباء علي جميع الفئات باإلضافة إلي رفع أسعار الوقود بمتوسط  %٣٨لتنفيذ برنامج اإلصالح االقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي وفي إطار خطةإزالة دعم الطاقة في نھاية السنة المالية  .٢٠١٩-٢٠١٨ومن المتوقع أن تخفض تلك الزيادات فاتورة دعم الطاقة بحوالي  ٢٫٥مليار دوالر مما يمثل  %١من إجمالي الناتج المحلي.
 وافق مجلس النواب علي موازنة الدولة للعام المالي  ٢٠١٩/٢٠١٨التي تستھدف نسبة عجز تبلغ  %٨٫٤ولكن بفائض مبدئي يبلغ  %٢٫٠من إجمالي الناتج المحلي .تستھدف الموازنةالجديدة نسبة نمو في إجمالي الناتج المحلي تبلغ  %٥٫٨مما سيعمل علي خفض معدل البطالة إلي  %١٠٫٤مع الحفاظ علي معدل تضخم يبلغ حوالي .%١٣
 أعلن البنك المركزي أن احتياطي النقد األجنبي أستقر عند مستوي  ٤٤٫٣مليار دوالر في نھاية شھر يونيو  ،٢٠١٨بارتفاع بسيط بلغ  ١١٩مليون دوالر ،مما يعني نسبة تغطية وارداتتقدر بـ ٨٫٥أشھر.
 -بعد أن وصل معدل التضخم إلى أقل مستوياته منذ التعويم في مايو  ،(١١٫٤٪) ٢٠١٨ارتفع إلى ١٤٫٤٪في شھر يونيو نتيجة قرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة.

استراتيجية االستثمار
 شھد السوق انخفاض بلغ  %١١٫٠من  ١٨،٣٦٣نقطة في أبريل إلي  ١٦،٣٤٩نقطة في يونيو بسبب خروج المستثمرين من األسواق الناشئة باإلضافة إلي حفاظ البنك المركزي عن سياستهفي خفض أسعار الفائدة بسبب ارتفاع أسعار البترول مما أدي إلي بعض الضغوط التضخمية علي األسعار .وبناء علي ذلك نتوقع أن يتعرض السوق المصري لفترة من التذبذب نظرا للنظرة
السلبية لألسواق الناشئة باإلضافة إلى األثار التضخمية المتوقعة نتيجة أتجاه الحكومة لخفض الدعم.
 ورغم ذلك نعتقد أن نظرة السوق المصري مازالت جيدة في المدى المتوسط نظرا لألتي: مصر تطبق برنامج اصالح اقتصادي جيد و قوي مدعوما من صندوق النقد الدولي مما يؤدي إلى فرص نمو كبيرة على المدى المتوسط. نعتقد أن األثار التضخمية الناتجة عن خفض الدعم سيتم احتوائھا و سيعاود البنك المركزي سياسته التوسعية في نھاية  ٢٠١٨أو بداية .٢٠١٩ وجود عدد كبير من الطروحات الجديدة سواء من الحكومة أو القطاع الخاص سيتم طرحھا في السوق المصري بداية من الربع الرابع في  ٢٠١٨مما سيؤدي إلى زيادة حجم السيولة والتداولفي السوق المصري .نتيجة لذلك وللمساعدة أننمر فترة التذبذبات القادمة سنركز على االستثمار في الشركات الذي لديھا وضع مالي قوي مما يسمح لھم أن يستفيدوا من الفرص المتاحة
بتركز في قطاعات البترول والبتروكيماويات.

